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Obec informuje

 Opravy silnic
Tuhá zima po sobě zanechala upomínky v podobě
poškození řady místních komunikací. V měsíci květnu
proto proběhla oprava výtluků na ulicích Na Rybníčku
a Osvobození a byl položen nový silniční povrch komunikace mezi konečnou autobusu a komunikací k ulicím
Sadová a Větrná. Provizorně byly opraveny také výtluky na ulici Krátká. Zde je stav vozovky zdaleka nejhorší. Nový povrch komunikace zde měl být položen už
vloni na podzim, z důvodu zpoždění stavby přeložky
vedení nízkého napětí však vybraná firma od zakázky
odstoupila. Oprava proto byla přeložena na jaro 2010.
Začátkem roku oznámila společnost JMP Net záměr
realizovat přeložku plynovodu, což opět opravu odsunulo. Nový povrch komunikace tak bude položen až
po dokončení rekonstrukce plynovodu. Obec požaduje, aby stavba byla dokončena nejpozději do poloviny
srpna, aby byl dostatečný čas pro dokončení celé komunikace ještě před zimou.
 Prořízka stromů
V měsíci dubnu byl pracovnicí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR posouzen zdravotní stav části stromů
na obecních pozemcích. Následně pak odborná firma
provedla zdravotní a omlazovací řez u lip v parku u kaple. V době vegetačního klidu, tj. v době od října do března, bude provedena probírka zeleně v okolí bytových
domů v ulici Na Rybníčku. V letních měsících bude provedeno další odborné posouzení stavu stromů, tentokrát v parku na ulici Lípová.
 Bytový dům na Padělcích
Řada z Vás asi zaznamenala rozruch, který způsobila
nepovolená výstavba bytového domu v lokalitě na Padělcích. Investor nejdříve tuto stavbu v rozporu se stavebním povolením rozšířil o další byty a namísto povolených šesti bytových jednotek v jednu chvíli inzeroval
dokonce 16 bytů a teprve nyní, když už hrubá stavba
stojí, se pokouší tuto černou stavbu dodatečně zlegalizovat. To zcela oprávněně rozhořčilo majitele nemovitostí na ulici Padělky, nebo stavba očividně nerespektuje charakter okolní zástavby, přivádí mimo jiné další
dopravu do již tak dosti exponované lokality a znehodnocuje kvalitu bydlení zejména pro vlastníky okolních
nemovitostí. Rada obce vyjádřila s jakýmkoliv navýšením objemu stavby nebo počtu bytů oproti původnímu
stavebnímu povolení zásadní nesouhlas. Požadujeme
proto odstranění všech nadbytečných částí stavby. Toto své stanovisko jsme také zaslali Stavebnímu úřadu
ve Střelicích, který o celé záležitosti rozhoduje. Věříme, že požadavku investora i s ohledem na opakované
a vědomé porušování podmínek stavebního povolení
nevyhoví.
 Černé skládky
V posledních týdnech se v okolí obce opět množí zakládání černých skládek, zejména pak skládek zahradního odpadu. Není přitom nic snazšího, než si tento
odpad ekologicky zlikvidovat na vlastním kompostu.

Apeluji proto na všechny občany, aby posečenou trávu
namísto vyvážení do krajiny kompostovali na svých pozemcích a nehyzdili jejím divokým skládkováním okolí
obce.
 Obce jihu brněnska proti tangentám
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o našich připomínkách k návrhu Zadání Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje, zejména v souvislosti
s tzv. Jihozápadní tangentou, tedy novou dálnicí, kterou se krajští územní plánovači snaží umístit do těsného sousedství naší obce. Ostopovice by tak byly sevřeny ze tří stran v nůžkách dálničních staveb, hluku,
prachu a prakticky bez přístupu do volné krajiny. Proto
jsme spolu se starosty dalších deseti obcí kolem této
nové plánované dálnice zaslali hejtmanovi Jihomoravského kraje dopis, ve kterém jsme jej vyzvali, aby JZ
a JV tangenty byly ze Zásad územního rozvoje zcela
vypuštěny z důvodu rizika nepřijatelného zvýšení negativních dopadů na veřejné zdraví. Pan hejtman naši
výzvu nejdříve nechal bez odezvy a až po dalších urgencích uspořádal kulatý stůl, který však kromě upřesnění našich stanovisek nevedl k žádnému posunu.
Od náměstkyně hejtmana, paní Procházkové, která má
krajské územní plánovaní na starosti, jsme se dozvěděli, že pokud si kraj vyhodnotí, že tangenty jsou třeba,
máme prostě smůlu.
My se však s takovým postupem nehodláme smířit,
a pokud se tangenty v Zásadách územního rozvoje
objeví, budeme se bránit všemi dostupnými prostředky. Celá záležitost je o to víc zarážející, že krajský úřad
chce svými plány zcela zbytečně přivést další tranzitní
dopravu do brněnské aglomerace a ignoruje alternativní dopravní koncepce, které slibují lepší dopravní
řešení a úsporu až 30 miliard. Nikdo ze zástupců kraje
však zatím nepovažoval za nutné tyto kroky řádně zdůvodnit.
 Volby
O posledním květnovém víkendu proběhly dlouho
očekávané volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je potěšující, že volební účast v naší obci byla nadprůměrná – voleb se zúčastnilo více než 75 %
oprávněných voličů.
Výsledky voleb do PS PČR v obci Ostopovice:
ODS		
23,52 %
TOP 09
20,26 %
ČSSD
17,75 %
VV		
10,02 %
KDU-ČSL
9,91 %
KSČM
6,53 %
SPOZ
3,92 %
SZ		
3,59 %
Pozn.: strany, které získaly nad 3 % hlasů.
#MgA. Jan Symon
starosta obce

Milé čtenářky a milí čtenáři,
obměňující se redakční rada přichází s novými, ale i staronovými rubrikami a s potěšením navazuje na práci
svých předchůdců, kterým děkuje za odvedenou práci pro zpravodaj. Rádi pro Vás budeme vyhledávat různé
zajímavosti a současně oceníme Vaše návrhy témat či články.
Vaše redakce

Šelše
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Mimořádný audit v Šelši
Obnovený rybník v Šelši se pozvolna plní vodou a dělá radost
téměř všem, kteří k němu zavítají.
Obec splnila všechny náležitosti
nutné k vyúčtování dotace a nyní
už jen čeká na zaslání dotačních
peněz ze Státního fondu životního prostředí. Jedná se o částku
jeden a půl milionu Kč.
Přesto se odpůrci tohoto projektu rozhodli rozehrát další dějství
ve svých snahách celou akci zhatit a „zařídili“ naší obci, aby nová
ministryně životního prostředí
nařídila mimořádný audit tohoto
projektu.
Audit proběhl během prvního
květnového týdne a zjistil celkem
osm drobných administrativních
pochybení, která však vzhledem
k nízké závažnosti nevedla k žádnému postihu obce. Doufáme, že
tak byly rozptýleny i poslední po-

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 11. 3. 2010
Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce M. Dejlovou a M. Vrbku
• doplněný program zasedání zastupitelstva
• Rozpočtové opatření č. 7/2009
• Hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce
za rok 2009, který činí ztrátu 148 465,04 Kč
• cenu vodného a stočného na období 4/2010 –
3/2011 ve výši:
vodné – 23,70 Kč/m 3 bez DPH
stočné – 31,09 Kč/m 3 bez DPH
• Hospodářský výsledek příspěvkové organizace
MŠ a ZŠ Ostopovice, okres Brno-venkov, p. o.,
za rok 2009, který činí 60 919,12 Kč, a souhlasí
s převodem této částky do rezervního fondu organizace na nákup nového nábytku
• Rozpočet obce na rok 2010 dle zveřejněného návrhu ze dne 23. 2. 2010
• Rozpočet sociálního fondu na rok 2010
• odměnu členky zastupitelstva Zuzany Benešové
v celkové výši 590,- Kč
• Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1582 v k.ú. Ostopovice – pozemek pod garáží č. ev. 293 s manželi Ing. Andrejem Bukovjanem a Kristinou Bukovjanovou, bytem Na Rybníčku 4, 664 49 Ostopovice
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

z p r áva

chyby, které snad ještě někdo vůči této stavbě mohl chovat.
Co je však jen stěží pochopitelné,
je skutečnost, že někteří naši spoluobčané jsou ochotni činit kroky,
které by mohly vést k výraznému
finančnímu poškození naší obce
v případě uložení penalizace nebo dokonce odebrání celé dotace.
A to nemluvím o dalších zbytečných nákladech, které již svými
obstrukcemi projektu způsobili.
Některé věci však možná ani nejdou pochopit – je třeba se jen naučit s nimi žít...
#MgA. Jan Symon

Pomoc školce
Vyklízení a příprava školky na celkovou rekonstrukci se uskuteční
v sobotu 19. 6. a 26. 6. 2010
v době od 8.30 do 16.00 hodin.
V případě, že máte zájem o nábytek a další nepotřebné vybavení
školky a školy, kontaktujte ředitele školy – tel. 731 485 909. Zveme
všechny zájemce a pomocníky.
Občerstvení zajištěno.

břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích p.č. 647/3, 647/2, 949/2 ve prospěch JMP Net,
s. r. o., a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č.
537, 109, 110, 113 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s.,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• Zadání změny č.III ÚP obce Ostopovice
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere
na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 29. 12.
2009, 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3. 2010
• Předpokládané výnosy a náklady na hospodářskou činnost na rok 2010
• dopis ZO ČSCH Ostopovice týkající se budoucího využití stávajícího sběrného dvora
Zastupitelstvo obce Ostopovice
souhlasí
• s celoročním hospodařením bez výhrad
Zastupitelstvo obce Ostopovice
neschvaluje
• žádost o prodej pozemku p.č. 20/6 v k.ú. Ostopovice
Zastupitelstvo obce Ostopovice
• vypouští dílčí změnu III/1 ze Zadání změny č.III
ÚP obce Ostopovice
#Zapsal: Ladislav Polcar

o bezpečnostní situaci na území obce v roce 2009

Přehled o trestné činnosti na území obce Ostopovice v roce 2009
Na území obce bylo v roce 2009 Obvodním oddělením Policie ČR Rajhrad evidováno:
Trestných činů: 28 (22 neznámý pachatel, 6 známý
pachatel).
Přestupků: 12 (8 neznámý pachatel, 4 známý pachatel).
Přestupků vyřešených v blokovém řízení: 70 (jedná
se o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích).
Jiných prováděných činností nesouvisejících s trestnou činností a přestupky: 24.
V roce 2009 šetřilo Obvodní oddělení Policie ČR Rajhrad na svém teritoriu celkem 645 trestných činů, kdy
objasněno z tohoto počtu bylo 153 trestných činů
(23,72 % objasněnosti trestných činů).
Práce Obvodního oddělení Policie ČR Rajhrad
na území obce plánovaná v roce 2010
V roce 2010 bude hlídková služba policistů Obvodního oddělení Policie ČR Rajhrad v obci Ostopovice
zaměřena především na prevenci v oblasti trestné
činnosti se zvýšeným důrazem na potlačení majetkové trestné činnosti, která ve většině případů převažuje, a na sledování pohybu cizích osob. Dále v oblasti

dohledu na dodržování veřejného pořádku a oblasti
dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, kdy v průběhu roku budou provedeny rozsáhlé
dopravně bezpečností akce s cílem eliminovat počty
dopravních nehod. Přínos ve zvýšení popsané činnosti je viděn hlavně v předcházení trestné činnosti
a zvýšení objasněnosti spáchaných trestných činů
a přestupků.
Spolupráce Obvodního oddělení Policie ČR Rajhrad s OÚ Ostopovice a občany
Spolupráce s pracovníky OÚ Ostopovice a Obvodním oddělením Policie ČR Rajhrad je podle našeho
vnímání na velmi dobré úrovni.
Spolupráce s občany obce Ostopovice je taktéž
na dobré úrovni. Je potřeba si ale uvědomit, že vzhledem k neustále se měnícímu způsobu a okolnostem
páchání trestné činnosti je nutno zvyšovat vzájemnou spolupráci, založenou na komunikaci a porozumění mezi občanem a Policií ČR, jež má občanovi
pomáhat a chránit jej. Vše je závislé hlavně na občanovi. Občan svou pozorností a ochotou jednat s policisty může Policii ČR mnohdy poskytnout důležité
informace a pomoci tak k objasnění trestné činnosti. V rámci spolupráce a jejího zdokonalování bude
Policie ČR i v roce 2010 neustále pracovat na aplikaci prvku Community policing do všech policejních
činností. Pro další rozvoj spolupráce mezi Policií ČR
a občanem bude v následujícím roce opět dbáno
na zvýšení podílu hlídkové služby a tím na fyzickou
přítomnost policistů v obci. Závěrem své zprávy chci
pracovníkům OÚ Ostopovice, stejně tak jako všem
obyvatelům obce poděkovat za doposud velmi dobrou spolupráci a pomoc a uchovávání velmi dobrých
vztahů. Doufám, že v této spolupráci budeme i nadále pokračovat a budeme se ji snažit společně rozvíjet.
Zpracoval: pprap. Jiří Tůma, vrchní asistent
Schválil: npor. Bc. František Pražák, vedoucí oddělení, Rajhrad
23. ledna 2010

novinky

v naší knihovně

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ:
• Schneider Ernst: Encyklopedie
přírodní léčby
• Ehrlich Anna: Žezlo a růže
• Gato Martin: 150 nejlepších her
pro děti i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec nic
• Liška Vladimír: Staroměstská
poprava českých pánů a měšanů

• Roth Philip: Lidská skvrna
• Hanibal J.: Střepy z královské číše
• Moliére Jean-Baptist: Lakomec
• Shakespeare William: Hamlet
• Reiner M.: Lucka, Maceška a já
• Klevisová M.: Zlodějka příběhů
• Fielding Joy: V pavučině vztahů
• Lustig Arnošt: Láska, tělo a smrt
• Murakami H.: Sputnik, má láska
• Formanová Martina: Skladatelka
NAUČNÁ PRO MLÁDEŽ:
voňavého prádla; Ten sen
• Pospíšilová Zuzana: Můj anglic- • Larsson Stieg: Muži, kteří neký slovníček – Ve škole
návidí ženy; Dívka, která si hrála
• Atlas koní
s ohněm
• Whitehead Sarah: Jak mluvit psí • Francis Dick: Talár a dres
řečí!
• Clarke Stephen: Merde!; Celkem
jde o Merde
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:
• Odehnal Ivo: Brněnská pasáž
BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
• Coelho Paulo: Vítěz je sám; Brida • Awdry Wilbert Vere: O mašince
• Viewegh Michal: Povídky o lásce Tomášovi 14
• Hislop Victoria: Návrat
• Brezina Thomas: Děsivé tajemství

Mrazivé osvěžení
Pro teplé letní dny vřele doporučuji mrazivé severské krimi. Konkrétně detektivní romány, které
vydalo brněnské nakladatelství
Host a potěšilo srdce nejednoho
milovníka kvalitního napínavého
čtení. Jak Stieg Larsson, tak i Asa
Larssonová (jde pouze o souhru
příjmení, nikoliv příbuzenství) přichází s napínavým příběhem, kde
vraždu nevyšetřuje kriminalista,
ale „zdatný laik“. Navíc děj se netočí pouze kolem samotné vraždy
a jejího vyšetřování, ale je mnohovrstevnatý, dotýká se jak temné minulosti hlavních postav, tak
hektického života v současném
Švédsku.
Veleúspěšná trilogie Milénium
od Stiega Larssona čítá dva tisíce
stran, a přesto po jejím přečtení
doufáte v další pokračování. To se
bohužel již nestane. Autor, stejně
jako hlavní postava jeho trilogie,
profesí novinář, se famózního
úspěchu svých knih nedočkal.
Zemřel na infarkt před jejich vydáním. Tomuto náruživému kuřákovi
se stal osudným jeden nefunkční
výtah a sedm pater, která musel
vyjít.
Mně osobně by možná stačil
pouze první díl trilogie, který má
kromě nekonvenčních hlavních
postav i úžasnou zápletku, skvělou gradaci a napínavé zakončení.
Další díly sice také stojí na investigativním novináři Mikaelu „Kalle“
Blomkvistovi a geniální svérázné
hackerce Lisbeth Salanderové, ale
obsahová linka za prvním dílem
notně pokulhává a v závěru upadá
do bezbřehých a notně nerealistických konspiračních teorií, kde
však dobro vždy vítězí nad zlem

pro teplé letní dny

• Goscinny René: Narozeniny Asterixe a Obelixe
• Brezina Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů
• Lamková Hana: Káa a Škubánek se neztratí
• Steklač Vojtěch: Žlutý Robert &
James Bond
• Ježková A.: 33 moravských legend
#Libuše Pálková
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Svátek matek
Svět je báječný, když má máma
svátek, svět je báječný, když je
měsíc máj.......
Touto a mnoha dalšími písničkami a básničkami potěšily v neděli 16. května 2010 srdce nejen
svých maminek děti z MŠ a ZŠ
Ostopovice vystoupením ke Dni
matek. Žabičky nadchly divadelním představením „Putování

a oba hlavní hrdinové trpí syndromem „Kostěj Nesmrtelný“. Přesto
dvojice – Kalle a Lisbeth – je v řadě
méně či více nápaditých policistů
a policistek klasického detektivního žánru osvěžujícím zjevením.
Podobně jako Stieg Larsson i Asa
Larssonová přichází ve Sluneční
bouři s netradiční hlavní hrdinkou
a sice úspěšnou, ale poněkud
zvláštní právničkou Rebeckou
Martinssonovou specializující se muzikantské rodiny za dobrona finanční právo ve stockholm- dužstvím“ a školáci excelovali huské advokátní kanceláři. Ta vyslyší debně dramatickým přestavením
volání o pomoc dávné přítelkyně „Slunovrat“ aneb čtvero ročních
Sanny, jejíž bratr byl zavražděn, období v podání mláátek – žáča odjíždí do svého rodiště na da- ků prvňáčků (jaro) až po zkušené
lekém severu. Kromě pachatele školou otřelé žáky pááky (zima).
odkrývá i svoji temnou minulost. Sokolovna praskala ve švech, obZávěrem jsme ujištěni, že „Rebec- čas se otřásala huronským smíka Martinssonová se vrátí, té se chem, slzy dojetí tekly proudem
člověk hned tak nezbaví.“ To pev- a myslím, že všichni žasli, co děti
s pedagogy nacvičily.
ně doufám.
#Mgr. Zuzana Benešová
Oba autoři mají ještě něco společného – podle jejich knih byly natočeny v jejich domovině i stejnojmenné filmy. „Muže, kteří nenávidí
ženy“ jsem s nadšením shlédla
dokonce v originále, a to švédština Vážení jubilanti,
letos vás již nebudeme navštěvonepatří k mým silným stránkám.
Naštěstí se blíží uvedení tohoto vat u vás doma, ale pozveme vás
a dalších dvou dílů trilogie do kin, na malé posezení do restaurace
takže se snad dočkám i otitulko- U Volejníků. Zde spolu se svými
vané verze. Americká produkce vrstevníky oslavenci strávíte pěkopět „nezklamala“ a chystá re- né chvíle s malým občerstvením
make, který bude zřejmě situo- a drobnou pozorností. Těšíme se,
vaný do Kanady, aby se přiblížili že přijmete naše pozvání a s dobamerickému divákovi. „Sluneční rou náladou si přijdete povídat
bouře“ je dostupná na DVD. Roli s přáteli, sousedy nebo spolužáky.
Rebecky ztvárnila Izabella Sco- Naše první setkání se uskuteční
rupco, krásná Bond girl a partner- 4. 6. 2010 a druhé proběhne v září.
ka Pierce Brosnana v GoldenEye. Všichni dostanete včas písemnou
Nicméně vynechat přečtení před- pozvánku, kde se dozvíte potřebné informace.
loh rozhodně nedoporučuji.
#Členové kulturní komise
#Mgr. Zuzana Benešová

Pro jubilanty

V termínu 18.–19. června proběhne na nově vybudované divadelní
scéně u druhého mostu první letošní kulturní akce – potulný festival alternativní kultury Krákor. Akci
pořádá o. s. Christiania ve spolupráci s o. s. Nad Šelší. Těžištěm
festivalu je hudba – od zastydlého
undergroundu až po elektronickou postmodernu. Během dvou
dnů se zde představí více než dvě
desítky hudebních formací. Těšit
se však můžete i na promítání
filmů, autorská čtení nebo třeba
kurz žonglování pro děti. Přestože
program osloví zejména mladší
generace, všichni jste srdečně
zváni!
Je to první z letošních kulturních
akcí, které by měly navázat na tradici někdejšího Masarykova údolí
v Šelši. Snažíme se tak širokou
veřejnost upozornit na to, že krajinu v okolí obce lze využít lépe než
k výstavbě další, navíc zcela zbytečné a zdraví a přírodě škodlivé
dálnice.
Mezi další připravované akce patří srpnové vystoupení Ořechovského ochotnického divadla – termín bude upřesněn – nebo druhý
ročník festivalu Husa na dálnici,
který proběhne, opět za účasti
divadla Husa na provázku, 11. září 2010.
#MgA. Jan Symon

Sport

republik a doma , republik a venku
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Oddíl národní házené přišel v druhé polovině
letošní sezóny o II. ligu. Odstoupení z této soutěže zapříčinila vážná zranění poloviny kádru
základní sestavy. V soutěžích tak zbylo mužské „béčko“ a týmy dorostenců a mladších
žáků. Oba naše mládežnické celky uzavřou
své působení v soutěžích ročníku 2009/2010
účastí na republikovém mistrovství, respektive v bojích o pohár ČR. K úplnosti aktuálního
výčtu družstev patří také házenkářská přípravka, která se teprve seznamuje se základy
našeho sportu.
Dorost si účast v bojích o titul mistra republiky
zajistil už s předstihem. Ve 12 kláních s týmy
našeho regionu nepoznal hořkost porážky
a stal se tak přeborníkem kraje. Celek trenérů
Pavla Krejčíka a Romana Krupky se tak o třetím červnovém týdnu vydá na cestu do Přeštic
na Plzeňsku. Na letošním turnaji mistrů jednotlivých oblastí bude jeho poměrně úzký kádr
(10 hráčů) hlavně sbírat zkušenosti. Případné
umístění může jen zvýraznit úspěšnost aktuální sezóny a nastavit laku pro následující
ročník soutěže. Ten by náš juniorský tým měl
absolvovat ve stejném složení, a tak se není
co divit záměru trenérů zaútočit v příštím ro-

Sprinter
Zasejete, zasadíte a čekáte na plody své píle, ale jaké je vaše rozhořčení, že někdo sklidil dřív než vy. Tím nepřítelem je slimák, který
v poslední době zaplavil většinu zahrad. Nejedná se o u nás původní druh, ale zavlečeného ultražravého plzáka španělského či portugalského – několik velkých druhů rodu Arion.
Vyznačují se neuvěřitelným apetitem, výraznou oranžovou až tmavěhnědou barvou a velkou produkcí slizu, která jim umožňuje pohyb
i při minimální vlhkosti a díky tomu bez problému přežívají i v sušších podmínkách horkého
léta. Díky své velikosti a zřejmě i odporné chuti
u nás nemají téměř žádného přirozeného nepřítele. A tak zahrádkáři volí různá „zaručená“
protiopatření, která jsou méně či více účinná,
ale většinou skončí u ručního sběru a máčení
v méně či více nechutných směsích (solení,
chlórování apod.). Řada mírumilovných lidí milujících zvířata se zápalem popisuje svůj vražedný boj s těmito škůdci. Bohužel má většinou plzák navrch a úspěšně a rychle se množí.
O to více mne nadchla informace o kachnách,
které je milují. S radostí vám představuji in-

ce na republikové medaile. Mladší žáci vedení
trenérským duem Pavel Polcar a Petr Pazourek o krajský titul a postup na mistrovství
republiky bojovali až do posledního zápasu
s brněnským Drakenem. Do utkání „o vše“
vstupoval náš tým s výhodou lepších vzájemných zápasů a stačilo mu tak pouze neprohrát. Výhodnější výchozí pozici se mu ale nepodařilo využít a v celkovém účtování krajské
soutěže letos obsadil druhé místo. Na rozdíl
od loňského roku tak sezónu uzavře měřením
sil se stejně úspěšnými celky z dalších oblastí
v turnaji o pohár ČR ve Vracově.
Mistrovství republiky mladších žáků v národní
házené budou od 17. do 20. června hostit Ostopovice. Pořádáním akce chce náš oddíl završit mnohaleté úsilí všech trenérů a představit v domácím prostředí všem příznivcům naší
hry to nejlepší v této mládežnické kategorii.
Současně navazujeme na předchozí úspěchy
našich hráčů v této kategorii – třetí místa z let
2005 a 2009. Přeborníci jednotlivých oblastí
do Ostopovic přijedou už v průběhu čtvrtečního odpoledne a večera. Zápasy je čekají
v dalších třech dnech. Šest týmů změří své
síly systémem „každý s každým“ v celkem 15

utkáních. Po skončení toho posledního bude
o nedělním poledni znám a také vyhlášen nový mistr republiky.

Najděte si o třetím červnovém víkendu čas
a přijte podpořit naděje sportu, který je
u nás doma. Informace z průběhu turnaje i náhled na aktuální dění na hřišti budou
nabízet speciální internetové stránky, cestu
na ně hledejte prostřednictvím webu:
www.tjsokolostopovice.cz.
#Pavel Chaloupka

s l i m á k o ž r a v ý z  I n d i e
dického běžce. Krásnou, i když poněkud legračně vyhlížející kachnu, která s chutí žere
přemnožené slimáky a jiné drobné živočichy.
Rostliny žere jen doplňkově, ve větším množství až pokud nemá dostatečný přísun slimá-

sběr v sousedních zahradách, abyste zaručili
dostatečný přísun potravy. V Rakousku mají
v některých vesnicích obecní párek, který si
lidé půjčují do zahrádek a je na něj pořadník.
Co byste řekli na obecní páreček?
Slimákožravá plemena indičtí běžci a khaki
campbell mají ráda volný pohyb, malá prostranství svým pobíháním dokonale udusají.
Kromě excelentního žraní slimáků trhají rekordy i ve snášení vajec. Jejich vajíčka připomínají slepičí a jsou chutná, ale vždy se musí
tepelně upravovat. Jako všechny kachny potřebují vodu, ideálně malý rybníček. Při sběru
slimáků ocení v zahradě misky s čistou vodou,
ve kterých si máčí zobák a zbavují se nalepené
přischlé hlíny. Přes zimu potřebují krmit, sběrem se neuživí. Více informací naleznete na internetu, např. www.indickybezec.estranky.cz.
Zdroj: Svoboda J., Ekozahrady, www.indickybezec.estranky.cz
ků, takže nezničí zeleninu, ale vyžere její likvi#Mgr. Zuzana Benešová
dátory. Běžci procházejí zahradu a důsledně
vyzobávají slimáky. Tato kachna zbaví zahraFoto k článku zdroj
du slimáků tak dokonale, že vám hrozí jejich
www.indicky-bezec.estranky.cz

Mateřské centrum
Je příjemné, že tradiční akce nezanikají a nové
se stávají tradicí. Pro nás, členy MC Ostopovice, je milou povinností přispívat k těmto akcím
„svou troškou do mlýna“ a bavit naše děti.
V prvním pololetí roku 2010 jsem dodali, doufejme, že dostatečně hravé, inspirativní a hlavně zábavné balíčky her a nápadů na akce
Dětský maškarní bál, Den země aneb živelná
neděle a tradiční Slet čarodějnic.

se svou troškou do mlýna

špagety“, samozřejmě s kečupem a se sýrem.
A honem soutěžit. Na řadě je maximinigolf,
a také lano. Přetahovaná děti versus rodiče má
naprosto jasného vítěze – děti. Uf, vybrat z té
spousty úžasných masek několik málo nejhezčích je nadlidský úkol. Pár tanečků a jdeme
do finále – tombola. Štěstí mají všichni, pro
každého je tu nějaká maličkost.

Ale nic není zadarmo, co ingredience, to jeden složitý úkol. Pak přišlo velké ČÁRY MÁRY
BUBLIFUK ... a objevil se poklad – pixla plná
myšiček. A ta naše slaměná čarodějnice? Asi
tím ohnivým koštětem propíchla nějaký pěkně
nafoukaný mrak, protože nás nakonec všechny umyl skoromájový deštíček.

 Den země 2010 aneb živelná neděle
Už tradiční oslava Dne země začala v neděli
25. 4. po obědě. Příroda slavila s námi. Sluníčko hřálo o sto šest, a aby to nepřehnalo, mráčky s decentním větříkem ho držely na uzdě.
Děti z MŠ a ZŠ Ostopovice připravily vernisáž
nádherných díleček, dílek i grandiózních děl.
Kdo prošel náročnou a nebezpečnou cestou
čtyř živlů, získal kouzelný duhový pergamen.
Vrcholným bodem programu bylo první, ale
určitě ne poslední společné vystoupení hudebního souboru Hájek a krojovaných děvčat
z MŠ a ZŠ Ostopovice. Nakonec tancovali
a zpívali všichni. Pak už jsme si jen sedli, jedli
a pili. A bylo nám spolu dobře.

 Dětský maškarní bál
Neděle 21.2.2010, 15.00 – zase plno. Kdo chce
jít za šaška, vyrobí si nos. Z čeho? No z plata
na vajíčka. A generálská čepice? Také slušivý
doplněk. Trocha tance s Pipi na téma „vaříme

 Slet čarodějnic
V pátek 30. 4. v 17.00 vykročil divoký průvod
v čele se slaměnou čarodějnicí ze školního
dvora a zamířil na „sokečku“. Vzplála vatra,
čarodějnice odlétla na ohnivém pometle a zmizela v oblacích. Její mladí učedníci se jali plnit
kouzelné pytlíčky tajemnými ingrediencemi.

Děkujeme všem, kteří si s námi pokaždé přišli
a snad ještě přijdou hrát. Protože hra je pro dítě cestou k dospělosti a pro dospělé možností
stát se zase dítětem.
#Irena Chaloupková

Zájezd důchodců do Mikulova za vínem a kulturou
Letošní jarní zájezd místních důchodců měl
obvyklou náplň. První zastavení bylo na renesančním zámku v Mikulově, který se nachází
na kopci, a tak si účastníci trochu provětrali
plíce. Zvládli to všichni a prohlídka zámku jim
byla za tuto námahu odměnou. Mladá průvodkyně pěkně vyprávěla o tamních zajímavostech, z nichž hlavní bylo asi seznámení s obřím sudem – tzv. desátkovým, jenž pojme přes
1 000 hl vína. Pochází z roku 1643 a sestaven
byl až tam, ve sklepě.
Pro uklidnění a uvolnění jsme pak navštívili
lednický park, nazývaný též Zahrada Evropy.
Na procházce, nyní již po rovině, se nabízelo
několik zajímavostí, z nichž vyčnívá ve výčtu

svých možností a schopností prohlédli. Odsud jsme odjeli do Velkých Bílovic do sklípku,
kde bylo připraveno občerstvení – dobrý guláš
a samozřejmě i vínko. Sklepník pak těm, kdož
měli zájem, nabídl také ochutnávku různých
vín. Mnozí si pak mohli dle svého výběru vína
zakoupit.
V pohodovém posezení se pak i trochu pozpívalo a zpěv se poté linul i z autobusu při zpáteční cestě domů. Zájezd se vydařil v podstatě
tak, jako ty přecházející, které již více než 12 let
Juraj Grexa, předseda klubu důchodů, připrai ve skutečnosti známý turecký minaret, ale vuje a organizuje, za což mu všichni účastníci
i další stavby – Apollónův chrám, Janův hrad děkují.
a jiné pamětihodnosti. Účastníci si je podle
#Jaroslav Trávníček

inzerce
C h ova t e l s ké p o t ř e by GRAN O s t o p ov i c e

oznamují, že je opět otevřeno po celý den – na zazvonění.
V akci nyní plechový uzavíratelný barel na krmivo
sleva z 429,- Kč na 119,- Kč.
Nově v prodejii spoty (pipety) proti vnějším parazitům za 175,- Kč,
krmivo pro králíky, nosnice, hlodavce a exoty.
Granulky, mražené maso, konzervy a chovatelské potřeby
pro psy a kočky.
T ě š í m e s e n a  V a š i n á v š t ě v u .
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Pokračování z minulého čísla.
O třídním boji se toho napsalo mnoho, chci
jen dodat, že u nás v rodině jsme na třídní boj
odborníci. Víme o něm všechno. To všechno
jsme museli zažít na vlastní kůži – od ztráty
veškerého majetku až po ústrky, ponižování
a týrání všeho druhu. Líbí se mi, jak současní komunisté nechtějí o třídním boji nic slyšet.
Proto se později k třídnímu boji vrátím – současní mladí by o něm měli vědět co nejvíc.
Téměř polovinu svého prvního kriminálu jsem
na lágru Bytíz strávil s Karlem Peckou, který
– na rozdíl ode mě – byl naprostý introvert.
Přesto, či možná právě proto jsme si byli dost
blízko, což se po několika přestávkách zopakovalo pár let před jeho smrtí. Už tenkrát nás
spojovala naše umanutost být spisovateli i se
vzory tak „odstrašujícími“ (a proto přitažlivými), jakými byli naši spoluvězni Jan Zahradníček, František Křelina, Josef Knap, Zdeněk
Rotrekl (když vyjmenuju jenom ty, s nimiž jsem
se ve vězení potkal – poslední z nich byl na Bytízu naším prvním rádcem i kritikem). A společně a stejně jsme oba byli alergičtí na jakýkoliv
pathos, natož ten komunistický, z něhož byla
cítit krev jejich obětí.
Někdy ve druhé polovině devadesátých let
(a nedlouho před Karlovou smrtí) jsme oba byli
pozváni na Světový kongres intelektuálů do Islamabádu, a ohromně jsme se bavili, když nad
naším hotelem vlál obří transparent, na němž
bylo napsáno, že vítají všechny účastníky
Světového kongresu intelektuálů a spisovatelů! Pak jsme zase byli chvíli v rozpacích, když
nám vysvětlili, že to je tak prosté: spisovatel
je ten, který jako jediný umí všechno pojmenovat. To spisovatel pojmenoval krávu krávou,
stůl stolem, blbce blbcem! A tak dále.
Karel Pecka pojmenoval i komunismus: Vezmi
závist, sestru nenávisti, přidej odpor ke každé
jinakosti, okořeň méněcenností z pohodlné či
záměrné nevědomosti a neschopnosti, opiš
si od Lenina, který – aby to mělo ten správný
říz – k tomu přimyslel, že nejlepší a nejbezohlednější je nenávist hladová, a že jediné, co
je lepší než třídní boj je třídní válka, a máš před
sebou definici komunismu. Do kterého se pak
samozřejmě a krásně vejdou i Stalinovy gulagy, genocidy a takzvaná stěhování národů.
Zplundrované a někdy i vyvražděné kvetoucí
země. Cena? Desítky miliony životů. Ve jménu
Marxe, Engelse a Lenina…
V první půlce devadesátých let jsme se účastnili jednoho diskusního pořadu v televizi. Tématem byl meziválečný sklon českých umělců k levicovosti velice podpořený sovětskou
avantgardou a budovatelským rozmachem
i nadšením gigantických staveb mládeže (že
z onoho nadšení povstalo jen deset procent
staveb a těch zbylých devadesát že povstalo
z krve a potu obyvatel gulagů, tenkrát spíš nevěděli než že by je to zajímalo) a jeho vliv na vítězství komunistů v českých zemích v roce
1946. Tak nějak pořad uvedl moderátor, když
představoval zastánce české prvorepublikové
levé avantgardy Miroslava Galušku (ministra kultury Pražského jara), Jaroslava Šabatu
(jednoho z nejvýše postavených obrozených
reformních komunistů, který si za normalizace odseděl jako politický vězeň téměř tolik co
Karel i já) a Eduarda Goldstückera (člena ÚV

Komunismus
KSČ, reprezentanta komunistického Československa při OSN, ale i světově proslulého odborníka na Franze Kafku odsouzeného v jednom z procesů následujících po procesu se
Slánským a takzvanými společníky). S Edou
Goldstückerem jsme se potkali v kriminále
a – navzdory tomu, že ho na jedné transportní
cele v podzemí ilavské věznice chtěli ostatní
vězni lynčovat právě proto, že v OSN prohlásil,
že Československo žádné politické vězně nemá – jsem si ho vážil za odvahu, s jakou vrátil
do naší literární historie i současnosti Franze
Kafku. Byl jedním z nejvzdělanějších lidí, jaké
jsem kdy poznal. Bohužel nemůžu říct, že i nejmoudřejších – nikdy nepochopím, že právě on
zemřel jako přesvědčený komunista.
Ve srovnání s nimi třemi jsme my dva vlastně
byli mladíci – i proto jsme zpočátku jen naslouchali. A tak jsme uslyšeli, že naše slavjanofilství má staleté kořeny, a že sečteno s děsivým
zklamáním z počínání Anglie a Francie (té nejvíc, protože byla naším spojencem i přítelem
ctěným i v nejobyčejnějších životech – nádherné pokrývky hlav pošáků a nádražáků toho
byly všude viditelným důkazem) v Mnichově,
kde se podělaly před Hitlerem, a s osvobozením většiny území Rudou armádou, a samozřejmě s vědomostí o rozsáhlé smlouvě o spolupráci spojenectví a přátelství podepsané
v roce 1943 presidentem Benešem a oficielním
představitelem Sovětů Kalininem pod dohledem Stalina a Molotova a dalších sovětských
dobráků, a taky strachem z nezaměstnanosti
a z návratu předválečného kapitalismu patřičně vykresleného a vybarveného v komunistických agitačních materiálech, a samozřejmě
podpořeno hluboce zakořeněným sociálním
cítěním všech vzdělaných lidí – že tohle všechno prostě muselo vyústit v tehdejší dosti drtivé
vítězství komunistické strany ve volbách v roce
1946. A únor 1948 toho byl přirozeným a logickým vyvrcholením.
Možná jsem se o tom rozepsal obšírněji než
jsem měl v úmyslu, ale ona obšírnost se právě
ukázala obšírnou a mnohomluvnou ve srovnání s tím, co pak řekl Karel Pecka: Když skončila
válka, bylo mi osmnáct. Byl jsem nezkušený
a středně všeobecně vzdělaný kluk z Českých
Budějovic. Přesto mi ty necelé tři roky víc než
stačily, abych pochopil, jaké svinstvo a jakou
hrůzu pro naši zemi ten vítězný komunismus
znamenal. Proto nechápu, že vy, pane Galuško, vy, pane Šabato i ty, Edo jste to se svým
vysokoškolským vzděláním nepochopili. Což
jste nemohli především proto, že jste sami byli
komunisty. A v tom tkví, jak se říká, ono jádro
pudla.
Karel měl s tímhle přesvědčením potíže i v disentu, jehož poměrně veliká část byla tvořena
i dlouholetými komunisty, i rozdivočelými svazáky začátku padesátých let, z nichž někteří
patřili i mezi ty, co si přáli smrt Milady Horákové. I proto – když už pro něho bylo tolik přirozené být disidentem – se učil s nimi komunikovat prostřednictvím těch, jichž si vážil i před
Pražským jarem. Třeba Františka Pavlíčka,
dramatika, spisovatele a scénáristy (například
Vláčilovy Markéty Lazarové), bývalého ředitele Vinohradského divadla, které povznesl
do úžasných výšin.
Ač nedisident, přátelil jsem se s Františkem

po česku

Pavlíčkem i já. Společně s J.A.Novotným (scénáristou slavného Krejčíkova Svědomí a učitelem všech loutkářů, dokonce i těch slavných)
hlídali mé první scénaristické i dramatické
kroky. I on (společně s Hanou Bělohradskou
a Františkem Nepilem) způsobil, že jsem
na začátku devadesátých let vedl zahraniční
oddělení nového Literárního fondu. Léta jsme
se pak potkávali v PEN klubu. Strážce a vykladač vančurovské krásy českého jazyka. Který
mi jednou řekl (a já si to zapsal a jsem si jist, že
ta slova na tyto stránky patří): I když doufám,
že jsem své členství u těch zločinců vykoupil
svým konáním v disentu, přesto vím jedno: komunismus je nevyléčitelná lepra, jíž jsi poznamenán do konce svých dnů. Protože to vím,
netrápím se tím a spíš jsem si k smíchu, když
ze mě ten komunista zničehonic vyskočí přesně v té chvíli, kdy to nejmíň potřebuju.
Přestože jsme v tehdejší televizní diskusi byli
k sobě laskaví a přátelští, trochu oné pachuti,
v níž právě byla znát ona Františkem Pavlíčkem pojmenovaná lepra, zůstalo i po odvysílání pořadu. Možná i proto Eda Goldstücker
Karlovi řekl, že se ve svém odsudku mohl víc
mírnit. Karel ve jménu svého introvertství nerad mluvil, a když už se odhodlal, pokašlával
při tom a mezi slovy nechával pauzy. A tímto
způsobem Edovi řekl, že ho nechápe – ta banda zločinců ho mučila a odsoudila, protože
měli zamindrákovaný vztek na jeho inteligenci
a taky proto, že byl Žid, a on se od nich nechal
zrehabilitovat až po vrácení členské legitimace. A ten vzdělanec Eda Karlovi laskavě řekl,
že na komunismus vsadil svůj život včetně
veškerého svého vzdělání a jeho popřením
by popřel i sebe. A nejen sebe. Začal hovořit
o Picassovi, Karel ho ale s omluvným gestem
prstů přerušil: Promiň, Edo… Ani Picasso, ani
všechna jeho tvorba neopodstatní ty miliony
Stalinových mrtvých. A desetitisíce československých uranových a leopoldovských vězňů a 244 podpisů komunistických prezidentů
na rozsudcích smrti…
Karel byl pověstný svým stonefacem – kamenným výrazem. Ne že by se nedovedl smát, ale
nejbližší mu byl právě suchý humor Angličanů.
Proto mě překvapilo, s jakým rozčílením svá
slova říkal. Neuměl mluvit rychle, často dělal
pauzy mezi slovy, tehdy k tomu přidal i zakoktávání. Musel mít strašný vztek. Se všemi těmi
jizvami komunismu na sobě i v sobě. Až v polovině zpáteční cesty do Prahy se mi za svůj
výbuch omluvil: Jsem vůl – jako by na ně něco
takovýho platilo…
Takhle se rozepsat jsem na mou duši nechtěl
– Karel Pecka by mi to vytkl jako první. Ale
i díky jemu jsem schopen utkávat se s komunismem a jeho současnými metastázemi způsobem mně vlastním – nejsem ani ochoten,
ani schopen, ani dosti vzdělán, abych se s komunismem utkal filosoficky. Zvláš když hlavní
přednášející mých vězeňských semestrů – Jiří
Krupička, emeritní profesor edmontonské univerzity, geolog a filosof se světovou pověstí,
jemuž jsem v květnu roku 2008 přál k pětadevadesátinám, mi jednou řekl: Komunismus není filosofie, chlapče, komunismus je epidemie.
#Jiří Stránský
Pokračování v příštím čísle

Okénko ekologie
Bioodpad je cennou surovinou
Váháte, zda kompostovat zeleň ze zahrady
a zelený odpad z kuchyně? Zkuste si malý pokus a uvidíte.
Rozdělte čerstvě posekanou trávu na dvě hromádky. Jednu dejte do igelitového, ideálně
černého pytlíku (jako vzor poslouží pytle plné čerstvě posekané trávy položené každou
svozovou středu vedle popelnic), nechte ho
venku na slunci a po čtrnácti dnech otevřete.
Druhou dejte do kompostéru nebo jen na hromádku na zahradě a promíchejte s trochou
zeminy a dřevnatými zbytky (tužšími stonky
apod.) a po čtrnácti dnech se podívejte, co
vzniklo. Máte volbu, zda produkovat páchnoucí nechutnou břečku, ze které vzniká škodlivý
metan, nebo výživný kompost, který má široké
upotřebení. Zeleň ze zahrad a kuchyní neboli biologicky rozložitelný odpad do popelnic
rozhodně nepatří. Dle průzkumů tvoří až 60 %
odpadů produkovaných domácnostmi. Nejenže tak výrazně zvyšujeme množství odpadů ukládaných na skládku, ze kterých se pak
uvolňuje nebezpečný metan, a navyšujeme
platby za svoz odpadů svozovým firmám, ale
zbavujeme se i suroviny, kterou lze jednoduše
recyklovat a znovu využít.

Každý rok na jaře se nám naskytne stejný obrázek. Davy lidí nakupující za nemalý peníz kila
zahradnického substrátu. Asi každého ohromí
tajemná krása rašeliniš na Šumavě, Rejvízu
či Jeleního skoku v Orlických horách a přitom
nákupem substrátu v hobbymarketu podporuje plundrování těchto krásných míst jinde
na světě, kam raději nedohlédne. Právě rašeliniště jsou nejčastějším zdrojem pytlovaného
zahradnického substrátu. Vlastní kompost je
plnohodnotnou náhražkou za pytlovaný substrát, pomineme-li úsporu financí, chráníme
tak i krásnou přírodu.
Jak na kompostování aneb rady
po úplný začátek
Kompostování je velká věda a někteří mistři
kompostu jsou schopni docílit kvalitního kompostu v rekordních časech, jádro jejich kompostu dosahuje teploty 70°. Nicméně kompostovat lze také velmi jednoduše a dobrého
kompostu dosáhnout při dodržení několika základních pravidel za cca 6 měsíců. Pro ukládku bioodpadů stačí udělat jednoduchou dřevěnou ohrádku, fantazii se meze nekladou, jen
pozor na zajištění dobré cirkulace vzduchu,
takže prkna by měla mít mezi sebou dostatečné mezery. Kompostéry lze vyrobit z mnoha
materiálů, nejčastěji ze dřeva, ale možné je
využít také pletivo, proutí, bambus nebo palety atd. Kompostéry se prodávají i z plastu.

Kompost – zlato zahrady, chlouba

Obsah kompostéru by měl být lehce dostupný
tak, aby ho bylo možno pravidelně přehazovat.
Ideální umístění je ve stínu či polostínu, aby
nedocházelo k rychlému vysychání kompostu.
Stará moudrost radí umístit kompost v blízkosti černého bezu nebo ho vysadit ke kompostu. Listy bezu zřejmě vylučují látky urychlující
rozklad, navíc bez miluje dusík, takže v blízkosti kompostu se vám odvděčí mnoha květy
na lahodný sirup. Kompost zakládejte přímo
na hlíně, aby do něho mohly žížaly a půdní organismy.
Kompostujeme jen to, co je nezávadné
Pokud budete používat kompost na záhony
se zeleninou, mějte na paměti, že to, co dáte
do kompostu, po čase přeměněné sníte. Takže pozor na potištěný papír, zbytky saponátů
a chemikálií, pozor na kompostování zbytků
a slupek tropického ovoce. Jinak do kompostu patří téměř vše, co je přírodního původu
a v přírodě by se také rozkládalo (viz tabulka
níže). O úskalích kompostování některých bioodpadů (jako např. ořechového listí či plevelů)
a dalších specialitkách, jako např. poměrech
jednotlivých složek kompostu pro veleúspěšné kompostování, zase někdy příště. Přeji
úspěšné kompostování a nezapomeňte, kompost nesmí být ani suchý ani příliš vlhký, ale
tak akorát.
Bioodpady z domácnosti
• jádřince, zbytky ovoce včetně pecek
• listy, slupky a natě zeleniny
• odpad ze zeleně v domácnosti (okrasné, řezané květiny apod.)
• skořápky vajíček (nadrcené) a ořechů
• kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
• čajový odpad včetně čajových sáčků
• ubrousky, papír (v mnoha podobách, např.
i kompostovatelné plenky, pozor na tiskařské
barvy) atd.

Bioodpady ze zahrady
• travní hmota
• plevel
• košály i celé rostliny
• seno
• sláma
• podestýlka
• hnůj z chovu drobných zvířat
• slepičí trus
• listí
• dřevní hmota, hobliny, piliny (chemicky neošetřené)
• jemné, polámané nebo naštěpkované větve
• popel ze dřeva
• atd.
Obecní kompostiště
I obec pamatuje na bioodpad. V projektu nového sběrného dvora počítá s obecním kompostištěm, které by mělo sloužit pro zbytky
z veřejné zeleně a vašich zahrad. Sběrný dvůr
by měl být vybaven také výkoným štěpkovačem. Na realizaci sběrného dvora žádáme
o dotace z EU. Doufejme, že budeme úspěšní.
Zdroj: Svoboda J.: Ekozahrady, Vlašínová H.:
Zdravá zahrada, Hradil R.: Biozahrada, Kreuter M.: Zahrada v souladu s přírodou, www.
ekodomov.cz. Foto – zdroj www.biosance.cz
Výtěžnost třídění za I. čtvrtletí
roku 2010
surovina
množství
papír
3,6 t
plast
4t
sklo bílé
1,5 t
sklo barevné
2,5 t
nápojový karton
0,3 t
#Mgr. Zuzana Benešová

š e lš e a rybí osádka
Rybníček se nám pomalu plní a čím víc vody,
tím víc dotazů na rybí osádku. Takže ryby ano
či ne a případně jaké?
Aby byl zachován revitalizační efekt rybníčku,
je nutné, aby v nově vznikajícím prostředí vznikl biotop s bohatou druhovou diverzitou živočichů a rostlin. Podmínkou tohoto rozvoje je
vyvážená rybí osádka, která svým predačním
tlakem negativně neovlivní ostatní složky tohoto vodního prostředí. Velikost rybí osádky musí být také taková, aby přežila celý rok v nádrži
bez přikrmování a využívala pouze přirozenou
produkci rybníčku.
Pro vznik pestrého biotopu (možná jste si
všimli řady obojživelníků, ale třeba i užovky
v rybníčku) osídlovaného přirozenou cestou
je třeba, aby byl rybník první dva roky bez
rybí osádky. Poté bude možno vysadit původní druhy, jako jsou lín obecný, karas obecný,
perlín ostrobřichý, plotice obecná, hrouzek
obecný, mřenka mramorovaná a ostatní druhy
našich ryb, s výjimkou dravých druhů, tj. štiky
obecné, okouna říčního, ježdíka obecného,
bolena dravého a sumce velkého. Do nádrže
nesmí být vysazen kapr, který doslova jako
prase rybník rozryje a místo krásného rybníčku budeme mít bahňák. Do nádrže také nesmí
být vysazovány všechny nepůvodní druhy ryb,
jako např. amur bílý, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý a pstruh duhový.

S ohledem na výše uvedené platí v současné
době přísný zákaz vypouštění ryb do rybníčku.
Každý z nás může přispět k zachování krásného druhově pestrého rybníčku. Pokud uvidíte
někoho ryby vypouštět, upozorněte ho, že je
to zakázáno, případně ho nahlaste na obecní
úřad – hrozí mu sankce. Navíc takto vysazené
ryby budou všechny sloveny.
Důležité upozornění závěrem, rybník není ani
vaše zahradní jezírko ani zoo, takže přemnožené okrasné rybky nebo přerostlé želvy musíte
udat někde jinde.
Dejme šanci přírodě, většinou je mnohem šikovnější než my a až následně můžeme řešit,
jakou rybí osádku do rybníku vypustíme.
#Mgr. Zuzana Benešová
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23. 3. Morena – „V ten čas sněhů a ledu,
dlouhých soumraků a nocí vládla Mořena….“
Ve školce i škole skončila její nadvláda dva dny
po Smrtné neděli. Krásným lidovým způsobem
jsme se s ní rozloučili a přivítali skutečné jaro.
13. 4. Anthropos – se stálou expozicí vývoje
člověka navštívili žáci 4. a 5. ročníku v rámci
vlastivědy a přírodovědy. Cestou zpět to vzali
kolem Svratky a zvládli ještě poznat první jarní
květiny.
16. 4. Divadélko Karla Čapka nás potěšilo
svým Devaterem pohádek. A hlavně Loupežnická, ta byla... Děkujeme.
22. 4. Den Země – Slib Šelši – Naše školka
a škola slíbila, že se bude starat o toto krásné
místo a zároveň si zde vytvoří „venkovní učebnu“. Dali jsme tak jasně najevo, že nám osud
Šelše není lhostejný a že budeme chránit nejen
ji, ale i její bezprostřední okolí. Děkujeme tímto
všem za podporu, přednostně občanskému
sdružení Nad Šelší a panu starostovi za pomoc při organizaci. Slib Šelši – My, žáci MŠ
a ZŠ Ostopovice, slibujeme 22. 4. 2010 Šelši:
že se o tebe budeme starat, budeme uklízet
odpadky, zasadíme rostliny, budeme se o tebe
zajímat, nebudeme znečišovat vodu, budeme
se u tebe učit, budeme u tebe poznávat přírodu, budeme ti říkat Šelše, nebudeme chytat

od jara do léta
ryby, budeme u tebe sportovat, budeme se
u tebe procházet.
Toto všechno budeme dělat, protože se chceme starat o jediný rybník v Ostopovicích a protože jsi moc krásný kousek krajiny. Byla by
škoda, kdyby se o tebe nikdo nestaral.
Sestaveno žáky 4. a 5. ročníku ku příležitosti
Dne Země a slavnostního slibu u obnoveného
rybníčku Šelše na kraji Ostopovic.

25. 4 . Ostopovický Den Země – vernisáž děl
malých umělců umístěná pod korunami břízek
byla důstojnou ozdobou krásného odpoledne na staré dálnici. Poprvé jsme představili

ostopovicemi
Projekt „Ostopovicemi na zelenou“ je projekt
podpořený Nadací Partnerství, jehož generálním partnerem je společnost AXA. Naše škola
získala na jeho realizaci 83 000 Kč. Hlavní myšlenkou projektu je zajištění větší bezpečnosti
dětí při cestě nejen do školy a motivace občanů k šetrnější a zdravější dopravě po obci. Cílem projektu je realizace několika bezpečnostních opatření na místech, která jsme společně
s vámi vyznačili a popsali v mapkách a dotaznících. Na základě těchto podkladů by měla být
vytvořena mapa větší – tzv. školní, kde budou
shrnuta, zakreslena a popsána nejčastěji označovaná problémová místa v obci. Školní mapa
bude slavnostně předána panu architektovi
18. června v 10.00 hod. ve škole. Všichni jste
srdečně zváni. Dále by měl vzniknou tzv. dlouhodobý školní plán mobility (dopravní výchova
a dopravní strategie školy) a zbudován přístřešek na kola a koloběžky v areálu školy. V rámci
projektu vznikla tzv. pracovní skupina (konzultant projektu, dopravní architekt, zástupci rodičů, učitelů a žáků školy, obce a policie ČR),
která se pravidelně schází a pracuje na dílčích
krocích projektu.
Akce spojené s projektem
Ostopovicemi na zelenou:
16. 4. 2010 Ostopovický den Země – pilotní informace o projektu předány návštěvníkům akce ve formě letáčku
20. 4. 2010 1. setkání komunitního plánování – o projektu byli informováni zástupci obce
a ostopovických organizací v rámci komunitního plánování školy. Schůzky se zúčastnil také
konzultant projektu.
26. 4. 2010 Setkání s rodiči – setkání se zúčastnilo více než 20 rodičů. Přítomným byl přednesen smysl a cíl projektu, svou spolupráci a práci v pracovní skupině přislíbilo 5 rodičů.

projekt „Ostopovicemi na zelenou“ a školačky „krojačky“ vystoupily s folklórní kapelou
Hájek. Holčičkám, Hájku, malířům a ostatním
spoluorganizátorům velmi děkujeme.
27. 4. Zebra (Ostopovicemi na zelenou). Celostátní akce Zebra Policie ČR potěšila zejména
klučičí část školního týmu. Procvičili jsme bezpečné přecházení silnice, vzali nám otisky prstů,
viděli jsme opravdový kufr kriminalisty, zopakovali dopravní značky a jejich význam a za zvuku
houkačky a plní zážitků se rozloučili.
30. 4. Bosonožský běh 2010. V Bosonohách
jsme uspěli na jedničku s hvězdičkou, našim
závodníkům třikrát Bravo a velké díky bosonožské škole za organizaci a pozvání. Už te
se těšíme na další ročník.
6. 5. a 16. 5. Den maminek – Ježečci potěšili své maminky Jarem o pár dní dříve, Žabky
a školáci v sokolovně představili premiéru „Muzikantské rodiny“ a „Slunovratu“. Děkujeme,
že jste nás přišli povzbudit v tak hojném počtu,
a doufáme, že jste se dobře bavili. Zvláště velké díky TJ Sokol Ostopovice za vstřícnost při
přípravě a zapůjčení sálu.
22. 5. Výlet do Prahy – určeno pro žáky školy
a rodinné příslušníky, známé. Prohlédli jsme si
naše hlavní město a příjemně odpočinuli.
#

na zelenou

27. 4. 2010 Zebra – akce Policie ČR
• 1. setkání pracovní skupiny – toto přípravné
setkání mělo za cíl naplánovat další postup celého projektu, připravit mapu a dotazníky a navrhnout další termíny, to se zdařilo.
• Předávání map a dotazníků – 18. 5. 2010 jsme
předali mapky a dotazníky dětem ve škole
a školce. Proběhlo účelové seznámení s mapkou a dotazníkem. Naši žáci společně s rodiči
mohli vyjádřit svůj názor k bezpečné dopravě
do školy a zakreslit krizová místa.
• Roznos dotazníků do všech domácností
v Ostopovicích – 19. 5. 2010. S dotazníkem pro
naše žáky vznikl i dotazník pro všechny občany
Ostopovic, kteří se mohli do projektu zapojit.
Realizace projektu pokračuje….. Na škole
v přírodě tvoříme velkou školní mapu, tu následně předáme panu architektovi (18. 6.
2010). Školní rok zahájíme již tradiční cyklojízdou a budeme se těšit opět na slavnostní
předání, tentokrát již vypracovaného architektonického návrhu projektu zástupcům obce.
O všech akcích spojených s projektem „Ostopovicemi na zelenou“ budete průběžně a včas
informováni a srdečně na ně zváni.
Děkujeme velmi všem, kteří se podílí na zdárném průběhu projektu, všem, kteří vyplnili
mapky s dotazníky, i těm, co nám třeba „jen“
drží palce.
Školní webovky
Všechny vás srdečně zveme na školní webové stránky plné aktuálních informací o dění
ve školce a škole. Kromě toho se pobavíte
u bohaté školní fotogalerie nebo nám v diskusi
zanecháte podnětnou myšlenku. To a mnohé
další na www.zsostopovice.cz! Děkujeme.
Akce do konce školního roku:
19. 6. Brigáda pro širší veřejnost – pomoc při
stěhování MŠ a ZŠ 8.30–16.00

20. 6. Školní vzpomínání 15.00–18.00
21. 6. Velká zahradní slavnost pro každého
– pasování prvňáčků na čtenáře, rozlučka
s dětmi 5. ročníku, společné posezení u ohně
a mnohé další od 16.00
21. 6. Vycházka k Šelši 8.00
22. 6. Společné rozloučení MŠ + ZŠ se školním
rokem – 11.15
23. 6. Vysvědčení
24.–30. 6. Ředitelské volno z důvodu začínající
rekonstrukce školy, odpolední brigády
26. 6. Brigáda pro širší veřejnost – pomoc při
stěhování MŠ a ZŠ
#za pracovníky školy
Petra Turečková

„Š ko l n í v z po m ín á n í “

Netradiční Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ
Ostopovice
•
Obec Ostopovice a ostopovická škola si
Vás dovolují při příležitosti nadcházející
rekonstrukce pozvat na poslední otevřené
dveře v původních budovách MŠ a ZŠ
Ostopovice.
•

Neděle 20. 6. 2010
Program:

15.00 slavnostní otevření dveří
16.00 dražba historických školních pomůcek v historické školní třídě
18.00 symbolické uzavření dveří
Po celou dobu bude možnost si prohlédnout všechny prostory školky a školy a setkat se s bývalými i současnými pracovníky
školy či svými spolužáky.
D r o b n é o b č e r s t ve n í z a ji š tě n o.

c o n ás č e k á v n ov é m š ko l n í m ro c e
Co nás čeká v novém školním roce 2010–2011.
Jak jistě víte, od září nás čeká velká změna
v organizaci výuky ve školce i ve škole.
Již v červnu bude vyklizena budova školky
(proběhnou brigády pro všechny zájemce).
Vybavení se přemístí do stodoly ke Šmídkům
a Palasům. Část pomůcek ze školy převezeme
do náhradních prostor v ZŠ Svážná.
Fungování školky po dobu rekonstrukce
Obě oddělení se přemístí od září do přední budovy školy. Provoz zde bude probíhat bez větších omezení. Nejnutnější úpravy pro fungování školky budou provedeny o prázdninách dle
doporučení pracovnice hygieny.
Důležitá bude schůzka s rodiči 31. 8., kdy budou upřesněny všechny provozní záležitosti.
Fungování školy po dobu rekonstrukce
Díky dlouhodobé přípravě máme zajištěné náhradní prostory v ZŠ Svážná v Novém Lískovci. Děti a pedagogy bude odvážet každé ráno
soukromý autobus v 7.30 od školy. Společný
návrat do Ostopovic bude po obědě v 13.15
také soukromým autobusem. Na Svážné bude
po 4. vyuč. hodině fungovat družina do 13.00.
Po příjezdu do Ostopovic bude družina v jídelně školy do 16.30. Ranní družina bude od 7.00
v Ostopovicích. Rodiče budou moci přivážet
a odvážet děti přímo na Svážnou.
Všechny informace budeme včas rodičům
a žákům předávat. Aktuální informace najdete
vždy na našich internetových stránkách.
Školní rok je za námi
Za několik málo dní tomu bude rok, co jsem
nastoupil na funkci ředitele školky a školy. Je
tedy vhodné, abych shrnul fungování, společné úspěchy a neúspěchy. Při konkurzním
řízení jsem slíbil svoji koncepci a vizi, jak by se
školka a škola měla do budoucna ubírat. Myslím si, že část plánů již funguje, na některých
se začíná pracovat a mnohé nás ještě čekají.
Na čem stavím svůj přístup ke školství a spolupracuji na něm s ostatními pedagogy? Škola
musí v prvé řadě vzdělávat žáky dle daných
regulí a školních plánů. Další rovinou je výchova – vychovávat z žáků zodpovědné občany.
Výchovu i vzdělávání zaměřit prakticky s důrazem na závislost člověka na přírodě. Škola
je centrem setkávání a vzdělávání nejen pro
své žáky, ale i pro veřejnost (komunitu) Ostopovic.
Škola pružně reaguje na změny ve společnosti a snaží se být „in“. Škola je otevřená a vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči, obcí a veřejností
jsou partnerské. Škola musí poskytovat své
služby a možnosti i široké veřejnosti.
Z množství akcí a projektů přiblížím ty nejpodstatnější: Naše Ostopovice – tento nekončící
projekt bude přibližovat našim žákům fungování jednotlivých odvětví v Ostopovicích, aby
si tak lépe uvědomovali vztahy a propojení
v rámci ČR, Evropy a celého světa. Chceme
společně s žáky objevovat Ostopovice ze
všech pohledů a zároveň zveme ke spolupráci
všechny, kteří by nám chtěli pomoci. Jednou
z prvních aktivit byl Slib Šelši – slíbili jsme Šelši, že se o ni budeme starat a zároveň ji poznávat. Pomoc přislíbilo o. s. Nad Šelší. Chystáme
další zajímavé akce, které nebudou určeny jen
žákům, ale i široké veřejnosti.
Ostopovicemi na zelenou – získali jsme finanč-

ní dotaci na projekt bezpečně do škol. Komunitní plánování („plánování akcí pro všechny“)
– při škole začíná vznikat skupina ochotných
lidí, kteří chtějí pomáhat organizovat akce pro
žáky, ale i pro všechny ostatní. Škola se v rámci těchto akcí stane centrem výchovně vzdělávacích akcí a bude sloužit doslova všem.
Podali jsme žádost o evropské peníze v rámci

2010 –2011

Celé rekonstrukci předcházela téměř dvouletá složitá příprava a v současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba,
jejíž předpokládaná cena bude kolem 35 milionů korun, bude financována ze získané dotace
na zateplení, prostředků obce z dřívějších let
a bankovního úvěru. Předpokládaný termín
dokončení je na jaře 2011.
Během rozsáhlé rekonstrukce bude v 1. etapě
kompletně opravena a zateplena stávající budova školky, kde po dostavbě v přízemí vzniknou dvě velké třídy pro školku s východem
do zahrady a jedna pro odpolední odpočinek
dětí, která bude využitelná pro případnou třetí
třídu školky, a v 1. patře pět školních tříd. Veškerá výuka se tak po dokončení stavby přesune z historické budovy školy do budovy nové,
situované v klidnějším a vhodnějším prostředí
školní zahrady. Kromě celkové změny vzhledu
a dispozic budovy bude také změněn způsob
jejího vytápění z plynového kotle na tepelné
čerpadlo. Tohle a další úsporná opatření by
operačního programu vzdělávání pro konku- v důsledku měla přinést odhadovanou roční
renceschopnost – Moderním hodnocením ško- provozní úsporu až 250 tis. Kč.
ly a žáků ke kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice – požadovaná dotace přes 1 600 000 Kč.
Dále jsme požádali o dotace na obnovu školní
zahrady – Nadaci Partnerství a Moravské naftové doly ve výši 300 000 Kč.
Internetové stránky a informovanost – přepracovali jsme internetové stránky a pravidelně je obnovujeme, všechny dostupné informace zveřejňujeme. Větší spolupráce školky
a školy – pořádáme společné akce, řešíme posloupnost výchovně vzdělávacích plánů tak,
aby na sebe navazovaly.
V průběhu roku jsme vám předkládali informace o našem snažení. Posute tedy, jak se naše
vize a plány přibližují realitě.
Děkuji všem pracovníkům školky a školy Jelikož samotná rekonstrukce potrvá asi tři
za obětavou práci v této náročné předrekon- čtvrtě roku, bylo třeba zajistit provoz školy
strukční době. Chci také poděkovat všem rodi- i školky v náhradních prostorách. Zatímco
čům, přátelům školy, vedení radnice a dalším provoz školky se po dobu trvání stavby přesune do budovy staré školy, školáci naleznou
subjektům za pomoc a podporu.
Dětem i dospělým přejeme odpočinkové útočiště v pronajatých prostorách ZŠ Svážná
prázdniny, plno sluníčka a úsměvů. Na shleda- v Novém Lískovci. Tam a nazpět je bude každý den vozit školní autobus. V souvislosti s renou ve školním roce 2010–2011.
# Petr Juráček, ředitel školy konstrukcí bude během letních prázdnin nutné
kromě rekonstrukce samotné přikročit také
Rekonstrukce školy a školky
k drobným úpravám stávající budovy jídelny
Začátkem prázdnin bude zahájena dlouho a historické budovy školy, aby vyhověly požapřipravovaná rekonstrukce areálu základní davkům hygieny.
a mateřské školy. Na jejím konci by se stáva- Během této fáze rekonstrukce bude mimo jiné
jící dosluhující budova ze 70. let měla promě- zrušena stávající kuchyně a obědy se budou
nit v moderní vzdělávací zařízení, které bude dovážet. S novou kuchyní však počítá 2. etapa
nejen dobře sloužit našim dětem, ale stane se projektu, stejně jako s tělocvičnou. Ty nahradí
přirozeným centrem společenského dění i pro část budovy staré školy v ulici Školní.
další obyvatele obce.
Ještě před zahájením rekonstrukce však bude
nutné celou školu vystěhovat, roztřídit a schovat vše užitečné, vyřadit vše nepotřebné
a nadbytečné. Škola proto organizuje dvě brigády, a to v sobotu 19. a 26. června. Oceníme
jakoukoliv vaši pomoc při třídění, stěhování,
balení i převážení nábytku a věcí k uskladnění.
Ale aby loučení s budovou školy, která dala základní vzdělání generacím ostopovických občanů, nebylo jen pracovní, přichystal kolektiv
školy Den otevřených dveří. V neděli 20. června tak bude budova školy a školky naposledy
přístupná široké veřejnosti.
#MgA. Jan Symon
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Letošní výprava na školku v přírodě nebyla
pro děti jenom překonáním strachu z neznáma
a stesku po mamince, ale hlavně velké dobrodružství s trpaslíky. Na chatě Kopřivná v Malé
Morávce v Jeseníkách čekal na děti první trpaslík – ospalý Dřímal. Aby se mu dobře spalo, postavily mu děti v lese různé domečky.
Za odměnu jim slíbil, že přijdou i ostatní kamarádi trpaslíci. Někteří přišli za dětmi do chaty
(to kvůli deštivému počasí), za některými se
děti vypravily do pohádkového lesa.
V lese po celý týden potkávaly nejen trpaslíky, ale poznávaly bylinky babky Kořenářky,
plnily čarodějné úkoly od Ježibaby, pomáhaly
pochytat rybičky Vodníkovi, skládaly obrázky
s Ohnivcem, učily tancovat Princeznu. Trpaslíkům také ukázaly, jak umí sportovat – Špuntíkova olympiáda, zpívat – Zlatý slavík, jak jsou
zručné – malování kapesníčků pro Kejchala
a triček. A bylo velké překvapení, když děti
poslední den objevily v lese osmého trpaslíka
Chamtivce. Od něho získaly mapu, podle které
našly poklad.

Názory občanů
V naší obci se roztrhl pytel s anonymy! Jako
by se borci anonymity inspirovali olympiádou.
Není to ovšem jen naše místní specifikum.
S podobným utkáním slušnosti s neslušností
se můžeme setkat na mnohých místech naší vlasti, konkrétně na webových stránkách
místních obecních zastupitelstev. Starostové
a starostky je zakládali s dobrým úmyslem navázat těsnější kontakt s občany. Jak se však
ukazuje, se zlou se potázali a už této možnosti
asi začínají litovat.
Nyní je vesnice u nás rozdělena na dva tábory: na ty, co své příspěvky podepisují, což
znamená, že obsahují jak jméno, tak příjmení,
ale pak jsou tu ti, kteří se kryjí za smyšlené nebo pouhé jméno křestní, případně za známé
historické osobnosti. Vystupuje zde Luke, Petr
i Pavla, objevuje se sportovec, profesor, Karel
IV., Ludvík XIV., ale třeba jen prostě RODÁK
nebo ANONYM. Úsměv vzbuzuje anonymka
PANÍ MARIE. Jakoby tou PANÍ chtěla zdůraznit, že jde o slušnou osobu. Dost paradoxně
působí, hájí-li anonymní patriot OBČAN zdraženou autobusovou dopravu v obci a nevadí
mu, že v ní byla podnikavým cizincem znehodnocena svépomocí vybudovaná samoobsluha.
Nedochází mu, že se podobá pasažéru na lodi
zasažené torpédem obecné neschopnosti...
I já se dostal do anonymního soukolí, které
vše mele ve stylu perpetuum debile. Zpočátku
jsem byl z toho perplex. Člověk si ale zvykne,
je-li nucen hájit svůj vlastní názor. Po několika střetech mi však bylo těmito anonymními
dobráčky /možná přímo ze sousedství/ doporučeno, že bude nejlépe, když se odstěhuji
z dědiny, nebo takové vrtáky zde nepotřebují.
Kdybych jen věděl, kdo mne to vlastně vyobcovává z obce, komu bych měl vlastně vyhovět? Pak se mi ale tato výzva zdála kontraproduktivní. Já si totiž vždy bláhově myslel, že
vesnice je jedna velká rodina, kde se každý
zná s každým, kde si lidé navzájem vycházejí

Všechna dobrodružství děti kreslily do svého ,,Co se ti nejvíc líbilo?“
památníčku, aby mohly zážitky doma vyprá- Kryštof – ,,na olympiádě házení polenem
do dálky – vyhrál jsem“
Gábinka – ,,mně se líbila princezna, my jsme ji
potkali na louce, jak trhala kytky, a my jsme ji
naučili tancovat – já taky chodím do tanečků“
Vašík – ,,nejvíc se mi líbil Šmoula s velkýma
ušima“
Šimon – ,,Štístko, dával nám hračky za peníze,
které jsme vysoutěžili“
Daneček – ,,jak jsme našli Ježibabu, byla v lese a učila nás lítat na koštěti“
Žanetka – ,,jak jsme chytali kelímky na udičku“
Davídek – ,,pohádkový les, kam nás pustila
čarodějnice a Kejchal, kterému jsme dělali čaj
vět. Šest dní uplynulo jako voda, která na nás z bylinek od babky Kořenářky – třeba kopřivy…“
občas shora padala. Díky personálu na chatě ,,Co jste se naučili?“
Kopřivná, výborné kuchyni, programu s CK Naučili jsme se spát bez maminek, chránit
Špuntík a snad i díky nám učitelkám – náhrad- přírodu, pomáhat kamarádům, opékat si sami
ním maminkám odjížděly děti spokojené.
chleba, písničky – Deset malých černoušků
Po návratu navštívili naše účastníky ,,reporté- a Čtyři malí plyšáci...
# Ivana Bláhová a Hana Polášková
ři“ a ptali se na dojmy a zážitky:

Anonymiáda aneb kdo s koho
vstříc, kde si rád soused se sousedem upřímně pohovoří na zápraží. Chtějí-li mne místní
anonymní patrioti z vesnického ráje zahnat
do anonymního města, byl by to jen přechod
z deště pod okap! Nechci dopadnout jako jistý
SKN, jenž byl v roce 1906 vykázán z Řečkovic
mírumilovnými spoluobčany pro bezvěrectví,
anarchismus a život v konkubinátu... Dnes je
naštěstí jiná doba!
Teprve během těchto vážných laškování jsem
zjistil, že etiku, jako vědu o chování lidí ve vzájemném styku, oblast anonymity nezajímá, že
v knihách tohoto druhu, od Aristotela počínaje, chybí její filozofická analýza. Při terminologické specifikaci jsem si ověřil, že anonym je
nepodepsaný nebo jménem neznámý pisatel,
tvůrce, umělec, zkrátka že jde o dílo neznámého autora. U tohoto zjištění jsem se zaradoval.
Chvíli se mi zdálo, že vlastně žiji mezi samými
umělci! A že jsou to umělci zvláštního ražení.
Proto je asi někdy tolik nerudnosti, k níž musí
být člověk tolerantní... Ovšem pak mi došlo,
že do kategorie anonymity spadá i anonymní udání, donašečství, neblaze připomínající
období okupace i totality... Připustil jsem ale
možnost, že anonym je anonymem pouze proto, že se stydí za své jméno. A také mne napadlo, že zatajení jména, tedy anonymita, je
zapříčiněna obavou z odpovědnosti nebo jen
prostým strachem z postihu. Anonym ovšem
riskuje, že se člověk, jím dotčený, obrátí
na soud a podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Anonymita je nepotrestatelná
potud, pokud není odhalena. Nepodepsaný
dopis se ale může dostat do rukou grafologa, zjištění anonyma na webu dnes také není
složitý problém. Že by se z anonyma či anonymky /vycházím vstříc přechylovačům/, tedy
z lidí, kteří pracují se lží a podrazem jako se
svým pracovním nástrojem, stali štvanci svého vlastního svědomí, moc nevěřím. Anonym,
schován za cizím jménem, je tvorem nebojácným. Možná ale ve skrytu duše má přece

strach z prozrazení, leká se vlastního stínu
a má podělané ctnůstky. A je vlastně statečný
jako máslo na slunci. Není to bytost k politování?
Velice mne zajímalo, jak dopadá u nás webové klání během jediného kalendářního roku a jaký je poměr mravnosti k nemravnosti?
I bez pomoci výkladu z karet a místního odborníka operujícího také s kyvadlem mohu
to z webových stránek, jež nás permanentně vybízejí ke zveřejňování vlastních názorů,
spočítat sám. Jestliže se v roce 2009 objevilo
na našem webu pár set příspěvků, pětašedesát procent z nich bylo z dílny anonymů. Takže kdo s koho?
Prozatím nad slušností vítězí ti, co raději útočí
ze zálohy. Nevadí jim, že každý normální člověk má příjmení a jméno a nemusí se zahalovat do anonymity. Ano, každý slušný, i když
mýlící se, člověk!
#Ivo Odehnal

Jak těžce se žije básníkům

Ač jsme obcí nevelkou a téměř rodinnou, je
bohatost našich povolání přepestrá. Pestrý
je také náš postoj k nim a jejich nositelům.
Zatímco lékaře uctivě zdravíme, téměř s poklonou, a na prodavače a řidiče se přátelsky
usmíváme, jen těžko najdeme pochopení pro
básníka. Je těžké rozumět jeho řeči plné symbolů a na první pohled protikladů.
Zkusme to napravit a více poslouchat toho,
kdo tak hlasitě brojí proti nenávisti maskované anonymitou a současně se podepisuje
cizím jménem. Dnes už totiž vím, že zatímco
anonym je sprosáctví, básníkem užitý pseudonym je uměleckou licencí. Tu, jak už z mnohých případů známe, dokáží ocenit až další
generace.
# Pavel Chaloupka,
nově po vzoru básníků Pavel Zboženy

Názory občanů Je konec výstav zvířectva v Ostopovicích?
Tento článek píši proto, že jsem měl několik
dotazů od občanů, jestli bude výstava zvířat,
a já opravdu nevím, jak jim mám odpovědět.
Výstavy zvířat se staly v Ostopovicích již tradicí. První byla uspořádána v roce 1969 a byla miniaturní – jen v sále pohostinství, kde byl
vedoucím pan Kalvoda a výstavu podporoval
a umožnil. Následovalo několik výstav – v sále byli exoti a na zahradě pohostinství králíci, drůbež a holubi. Postupně jsme zahradu
pohostinství upravovali a prostor rozšiřovali.
I po výměně oken v sále jsme museli naložit
a odvézt 3 traktorové vlečky stavební sutě
a během několika roků jsme upravili zahradu celou. Tehdejší předseda MNV pan Karel
Kříž a zmíněný pan Kalvoda, který byl předsedou Národní fronty, nás plně podporovali,
věnovali věcné ceny, které při hodnocení sami předávali. Začala se ale stavět mateřská
školka a velká zahrada byla pro tento účel
odebrána, a tím bylo pro zvířata málo místa.
Proto jsme začali dělat výstavy v sokolovně,
které byly již tehdy hodnoceny jako nejlepší na okrese Brno. Dvě byly uspořádány jako výstavy okresní a kromě tradičních zvířat
byla vystavena také kožešinová zvířata – různobarevné nutrie, norci a asi 10 kotců koz
a ovcí. Poslední taková výstava byla v roce
1987 v rámci oslav 750 let obce Ostopovice.
Tato výstava byla velice náročná na manuální
práci – přivézt a postavit klece na 350 králíků,
300 holubů, 100 voliér drůbeže, plný sál klecí
na exoty, uzavřené klece na kožešinová zvířata a kotce na kozy a ovce a nemohli jsme to
již pracovně zvládnout.
Tehdejší předseda MNV pan Kos chtěl, aby
výstavy pokračovaly, a dal nám k dispozici
prostory na Družstevní ulici, což jsme uvítali.
Opět jsme museli prostory za pomoci techniky
z JZD upravit. Velice vstřícně s námi spolupracovali další představitelé obce. Starosta pan
B. Vlach nám povolil na prostoru postavit stálý
stánek na občerstvení.
Za působení starostky Ing. L. Andrlové, při
stavbě pevného oplocení, byly udělány dva
odnimatelné díly plotu, aby se při výstavě
mohly plochy propojit, a spolupráce stále pokračovala. Kontejnery byly na týden odvezeny
do rekreační oblasti a plocha uvolněna. Veškeré klece máme uskladněny na místě tak, že
jsme schopni výstavy dělat.
V letošním roce nás pan starosta navštívil
na naší výroční členské schůzi a tam mě informoval, že nám domluvil konání výstavy v sokolovně. Stávající prostor na ul. Družstevní že
nám pro letošní výstavu neuvolní a příští rok
že ho prodají. Já jsem pana starostu požádal,
aby toto zatím členům nezveřejňoval proto,
že by bylo při schůzi po slavnostní náladě
a že budeme o této věci dále jednat. Byli jsme
pak s předsedou p. Trávníčkem a jednatelem
p. Šmídkem na schůzi obecního zastupitelstva, kde byl předán dopis s naším názorem,
ale přímé vyjádření k tomuto problému jsme
nedostali.
Ostopovické výstavy jsou stále hodnoceny
jako nejlepší, nejpestřejší a nejnavštěvovanější na Brněnsku i proto, že máme velkou
výstavu exotů a nově zavedenou expozici morčat a drobných hlodavců. Žádná kulturní akce
v Ostopovicích nemá takovou popularitu – loni

to bylo i s mládeží 1 400 návštěvníků, hodně
i ze vzdáleného okolí.
Kromě výstavy dělají naši členové 2x do roka
besedu se žáky v místní škole a máme založený kroužek mladých chovatelů, který se schází
každou středu a vede ho přítel Šmídek.
Já pracuji již 35 roků v Oblastním výboru chovatelů Brno a navštěvuji každým rokem několik výročních schůzí základních organizací.
Všude jsou podpory pro chovatelskou činnost
od obecních zastupitelstev velké.

15 000,- Kč a ve své zprávě pan starosta, který byl přítomen, řekl, že pro rok 2010 je příspěvek přichystán zas. Podobných případů bych
mohl jmenovat několik.
Taková výstava je náročná na celkově dlouhou
přípravu, na finanční náklady a velké množství
manuální práce. Jestli nám nebude umožněno
výstavy ve stávajících prostorách pořádat, tak
je to pro chovatelskou organizaci likvidační.
Organizace bude 2–3 roky živořit a pak zanikne. Z mého pohledu je to z tohoto oboru nenahraditelná škoda proto, že dnes i z venkovských dvorů zvířectvo téměř zmizelo.
Závěrem bych byl rád, kdyby obecní zastupitelstvo zveřejnilo, jestli má zájem, aby tato
činnost v Ostopovicích pokračovala. Kdy minimum občanů pro veřejnost pracuje, a té hrstce, která toto dělá, je její činnost brzděna. Co
k tomu dodat? Je mi z toho smutno.
#Václav Duda

Informace o ZO ČSCH Ostopovice
Například v pokladní zprávě v Ořechově – pří- na www.cschostopovice.wbs.cz
s p ě ve k n a u s p o ř á d á n í v ý s t av y o d o b c e

Chovatelské výstavy k naší obci patří
Článek pana Dudy by mohl ve čtenářích zpravodaje vyvolat dojem, že se snad zástupci naší
obce včetně mne snaží ukončit pozoruhodnou
tradici zdejších chovatelských výstav. Hned
na začátku proto musím říct, že tomu tak není,
že opak je pravdou a že si práce ostopovických chovatelů i samotného pana Dudy osobně velmi vážím. Na chovatelských výstavách
jsem v dětství strávil mnoho šastných chvil
a zdejší tombola pro mne byla jak základem
pro můj chov morčat či slepic liliputek, tak
i dobrým způsobem, jak se podělit o následně
přemnožená morčata. O to víc mne mrzí, že si
pan Duda mou prosbu o změnu konání místa
výstavy vyložil tak, jak píše.
Když jsem začátkem roku měl reagovat na žádost chovatelů o souhlas s konáním podzimní
výstavy na obvyklém místě ve sběrném dvoře,
stál jsem před skutečností, že v době konání
výstavy bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce školy a školky a možná i výstavba nového
sběrného dvora. Obec za tímto účelem v loňském roce koupila vhodnější pozemek na ulici
Družstevní, za železničním mostem.
Protože nebylo jasné, zda nebude třeba využít
stávající sběrný dvůr pro skladování materiálu a strojů, požádal jsem zástupce chovatelů,
zda by souhlasili s konáním letošní výstavy
na sokolovně. Chtěl jsem mít v záloze řešení
pro případ, že sběrný dvůr nebude možné využít. Ještě předtím jsem však oslovil zástupce
Sokola, Pavla Krejčíka a Petra Vlacha, zda by
s konáním výstavy na sokolovně vůbec souhlasili, a dostalo se mi kladné odpovědi.
Jsem si dobře vědom toho, že příprava výstavy je velmi náročná nejen na organizaci, ale
i fyzickou práci při přípravě výstavní expozice.
Nabídl jsem proto, že obec pomůže zajistit
nejen prostory na sokolovně, ale i samotné
stěhování klecí, kotců a voliér potřebných pro
výstavu. Tuto nabídku však chovatelé po projednání na výboru ZO ČSCH Ostopovice odmítli s tím, že konání výstavy jinde než na stá-

vajícím sběrném dvoře není z jejich strany
myslitelné.
Vzhledem k tomu, že výstavba nového sběrného dvora a obecní kompostárny na novém pozemku nemůže být zahájena dříve, než získáme dotaci – a k tomu zatím nedošlo – je velmi
pravděpodobné, že v letošním roce bude moci
chovatelská výstava být opět na obvyklém
místě, tedy v areálu sběrného dvora na ulici
U Dráhy. Osobně si však myslím, že s nabízenou pomocí by se výstava mohla úspěšně konat i na sokolovně, která pro akci s tak velkou
návštěvností nabízí minimálně stejně vhodné,
ne-li důstojnější a reprezentativnější prostředí.
Nadále však zůstává otevřená otázka, jak naložit po vybudování nového dvora s uvolněným pozemkem na ulici U Dráhy. Obec se musí
chovat hospodárně a tedy pro tento pozemek
nalézt smysluplné celoroční využití nebo ho
zhodnotit prodejem. Podotýkám, že o tak zásadním kroku, jako je prodej obecního pozemku, nerozhoduje ani starosta, ani rada, nýbrž
celé zastupitelstvo obce. I proto je dobře, že
se téma dalšího využití stávajícího sběrného
dvora po vybudování toho nového otevřelo už
nyní. Máme tak čas hledat a zvažovat různé
možnosti, jak tuto záležitost vyřešit.
Když jsme o problému diskutovali na prvním
letošním zasedání zastupitelstva obce, všichni
jsme se shodli, že chovatelská výstava k naší obci patří, že práce členů chovatelského
spolku je velmi záslužná a že všichni stojíme
o to, aby se konání výstav zvířectva zachovalo
i do budoucna. Nejen kvůli výstavám samotným, ale i kvůli zachování pestrosti domácího zvířectva, která je výsledkem úsilí celých
chovatelských generací. Je proto nejen na zástupcích obce, ale i na chovatelích a dalších
angažovaných občanech, abychom společně
hledali a nalezli řešení, které tradici chovatelských výstav zachová a přitom bude i hospodárné.
#MgA. Jan Symon, starosta obce
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VII. Veteránské setkání
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Letošní setkání se uskutečnilo
v sobotu 15. 5. 2010. Byl to snad
jediný květnový den, kdy nepršelo. Přijelo 60 vozidel. Mezi nimi
i veteránská rarita – Ford T z roku
1917. K údivu všech absolvoval
celou cestu s námi a rozhodně nezaostával. Startovali jsme od bohunického Campus Square, kde
proběhlo hlasování v soutěži elegance. Trasa podle itineráře nás
tentokrát vedla přes Ostopovice,
Ořechov (zde se plnily soutěžní
úkoly) a Dolní Kounice do Rosic,

Program hodů v Ostopovicích
25. 6.–27. 6. 2010
Každý rok koncem června slavíme svátek našeho patrona sv. Jana Křtitele, a to pořádáním

Ml adých hodů
Letos jsou hody od 25. 6. do 27. 6. a my Vás chceme seznámit s průběhem.

v Pátek 25. 6. ve 20 hod. bude Předhodová zábava
k tanci a poslechu hraje hudební skupina ŠOK / vstupné 70,- Kč
v Sobotu 26. 6. v 17 hod. stavíme za Vaší podpory na sokolovně máj
v Neděli 27. 6. začínáme v 9 hod. mší svatou u kapličky, která je našemu patronovi
sv. J. Křtiteli zasvěcená. V 10.00 hod. přijdou pořadatelé zvát se snítkou rozmarýnu na odpolední a večerní zábavu. Odpoledne ve 14.00 hod. vyjde průvod stárků od
sokolovny, aby prošel celou obcí a přivedl Vás všechny na sokolovnu, kde stárci předtančí
besedu. Večer ve 20.00 hod. začíná hodová zábava. Celou neděli nám bude hrát
dechová kapela „Petrovanka“. • Pro děti jsou objednané pouové atrakce.
Srdečně Vás všechny na naše hody zveme a těšíme se, že si společně
se stárky hody užijeme.

kde jsme si prohlédli místní zámky. V Rosicích byli vyhlášeni vítězové elegance. Cestou zpět jsme
navštívili Anthropos. Končili jsme
u Campusu vyhlášením vítězů
v orientační soutěži.
Děkujeme za podporu a pomoc
majitelům Campus Square, Obci
Ostopovice, místnímu sdružení
ODS, Sokolu Ostopovice a všem
jednotlivcům, bez jejichž nadšení
by tato akce nešla uspořádat.
#manželé Žilkovi
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o včel ách
Ještě malý dovětek o včelách. Na ideální opýlení
kultur v naší republice je třeba minimálně 700 000
včelstev a v roce 2009 již bylo celostátně evidováno jen 490 000 včelstev. Kritická hranice, pod niž by
neměl tento stav klesnout, aby nedošlo k výraznějším škodám na přírodě i zemědělství, se odhaduje
na 300 000 včelstev.
Ze všech včelích produktů je nejznámější med. Je to
směs cukrů – fruktózy a glukózy, minerálních prvků,
vitamínů a jiných látek. Medy jsou květové (z nektarů
různých plodin – ovocné stromy, akát řepka a jiné),
medovicové (z medovic lesních stromů) a smíšené.
Krystalizace medu je jeho přirozená vlastnost a není
na závadu – způsobuje ji většinou vyšší obsah glukózy (hroznový cukr), která má specifickou vlastnost
vytvářet krystaly. Zkrystalizovaný med je možné
vložením otevřené sklenice s medem do vody teplé
max. 45 stupňů C uvést do původní podoby. Teplota
nad 50 stupňů C ničí některé hodnotné látky. Med si
takto uchová všechny svoje vlastnosti. Květový med
je vhodný především k výživě dětí, ale až od věku 3
let, dále oslabených lidí, sportovců apod. Měl by patřit k základním složkám zdravé výživy. Medovicový
med obsahuje více minerálů, stopových prvků a propolisových látek, které působí bakteriocidně.
Vosk je dalším včelím produktem. Jsou z něho plásty
s buňkami, na kterých včely žijí. V buňkách se líhnou
mladé včely a ukládají se do nich zásoby potravy.
Včelí vosk je využíván pro různé účely v průmyslu, lékařství i domácnosti. Snad nejznámější užití je na výrobu svící – obzvláště voňavých, k maštění plechů při
pečení cukroví a i na parkety.

a jejich produk tech
Propolis je látka, již včely sbírají na pupencích stromů. Je bakteriocidní a rozpuštěn v lékařském lihu
jako tinktura se osvědčil na čerstvé rány – zabraňuje
infekcím a urychluje hojení. Včely si s ním potahují
vnitřek úlu, tmelí škvíry či v úlu izolují nežádoucí tělesa. Před použitím či aplikací je vhodné pročíst si
bližší informace.
Dále je to pyl, který včely mají jako nutnou potravu
pro výživu plodu – včelích mlaušek, je to něco jako
pro nás chleba. Včely ho přinášejí do úlu v rouskách
na zadních nohách. Má různou barvu, podle původu
rostliny.
Mateří kašička je výměšek hltanových žláz 2 až 3
denních včel. Hodnotu této látky lze posoudit z toho,
že z vajíčka, vloženého matkou do buňky a živeného
normálně, se vylíhne za 21 dní včela. Je-li však vajíčku dána výživa mateří kašičkou, vylíhne se z něho
za 16 dní matka, která je o polovinu větší než včela
a později sama klade vajíčka. V době největšího rozvoje včelstva – květen až červenec – naklade denně
víc vajíček, než sama váží.
Včelí jed je poslední jejich produkt a od včelaření asi
nejvíce odrazuje obava z včelího bodnutí. Žihadlo
od včely je nepříjemné všem příjemcům, ale včelař se
s tím musí vyrovnat. Zde neplatí žádné okecávání, pro
včely je každý, kdo zasahuje do jejich prostoru, vetřelec a podle toho s ním jednají. Do jisté míry to však
ovlivňuje i počasí. Včely neumí posoudit, zda jde pomoct nebo rabovat. Včelí jed se uplatňuje v lékařství,
zejména na revmatické potíže, proto jimi včelaři většinou méně trpí. Je možno brát tuto větu i jako výzvu.
#Jaroslav Trávníček

