Ostopovický

Z PR AVODAJ
ČÍSLO 2

ROČNÍK XXIX

ČERVENEC 2020

obsah čísla:
 Finanční dopady ,,koronakrize“  Vydání územního plánu  Kalendář akcí
 Co se děje na Přední hoře  Čipování psů  Významná osobnost v naší kapličce
 Poleskavský ples  Ze života školy  Ples seniorů

Radnice informuje
Finanční dopady koronavirové krize a snaha
vlády o krácení rozpočtů obcí
Poslední týdny už naštěstí probíhají ve znamení ústupu koronavirové epidemie a návratu k víceméně běžnému fungování.
Situace je o poznání pozitivnější než ještě před několika týdny,
a tak se opět můžeme více soustředit na přípravu i uskutečňování dlouhodobých plánů a investic. Teprve v následujících
měsících se však postupně začnou projevovat dopady ekonomického útlumu na rozpočet obce. Podle predikce Ministerstva financí z konce letošního dubna přijde rozpočet obce jen
v letošním roce asi o 5 milionů Kč příjmů, a to zejména kvůli
poklesu ve výběru daní. Naše obec má naštěstí dostatek finančních rezerv, a tak nebudeme muset rušit žádnou významnou
investiční akci. Zatím jsme pozdrželi jen menší výdaje, jako
například vybudování venkovní posilovny v ulici U Dráhy.

Mladé hody 2020

Nemohu však nezmínit nedávnou ostudnou snahu vládní koalice ANO a ČSSD, která se pod rouškou pandemie pokusila
prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu připravit města,
obce a kraje o dalších 12 miliard korun na sdílených daních (tj.
v případě naší obce přes 2 miliony Kč). Tomu se snad podařilo
společným úsilím měst a obcí zamezit a vláda pod tlakem přislíbila obcím tuto částku do rozpočtů vrátit formou jednorázového příspěvku dle počtu obyvatel.
Dosud jsem se na stránkách Ostopovického zpravodaje spíše vyhýbal komentování politiky vlády, situace však již zašla
tak daleko, že tentokrát učiním výjimku. Se snahou omezovat
pravomoci a finanční nezávislost obcí se totiž potýkáme stále
častěji a je zjevné, že premiér Babiš využívá každé příležitosti
k posílení vlastní moci. Poslední pokus vlády tuto snahu velmi
dobře ilustruje – vláda sebere peníze z obecních rozpočtů a
obcím místo nich nabídne dotace. Obce o ně ale musí poníženě
požádat a vláda se milostivě rozhodne, komu je dá a komu ne.
To přece nevadí, že každá dotace kvůli složité administraci a
nesmyslným pravidlům každý projekt výrazně prodraží, že dotační programy nemohou ani zdaleka pokrýt všechny možné
plány či potřeby obcí nebo že administrace každé dotace spolyká desítky a stovky hodin, které by obce jinak mohly věnovat smysluplnějším činnostem. Pan premiér se pak ale může
holedbat, co všechno zaplatil, obce budou zticha, aby dotaci
vůbec dostaly, a většina občanů už nedohlédne, že se rozdává
z cizího…
A proto, milé spoluobčanky a milí spoluobčané, nezapomínejte při nadcházejících i všech dalších volbách, že přestože má
tato vláda plná ústa řečí o nutnosti podporovat místní ekonomiku prostřednictvím investic obecních samospráv, činí ve
skutečnosti pravý opak a obcím krátí příjmy, ze kterých by tyto
investice mohly být hrazeny.

Připojujeme se na Vírský oblastní vodovod

Stavba splaškové kanalizace
na ulici U Dráhy

Začátkem června byly po více než roční přípravě zahájeny práce na připojení obecního vodovodu k Vírskému oblastnímu
vodovodu (VOV). Samotná stavba bude trvat kolem měsíce a
po jejím dokončení bude ještě následovat řízený proplach vodovodního potrubí v celé obci. Poté provozovatel zahájí mísení
pitné vody z našeho podzemního zdroje právě s vodou dodáva-

nou z VOV. Projevit by to mělo především významným
poklesem tvrdosti vody, a to až na třetinu dnešního
stavu. Kromě toho představuje napojení na VOV také
větší jistotu v dodávkách pitné vody – nově totiž budeme mít k dispozici dva na sobě zcela nezávislé zdroje
pitné vody, které dokážou bezpečně pokrýt spotřebu
obce na příští desetiletí.

Řízený proplach vodovodního potrubí

Jak jsem již zmínil výše, ve dnech od 13. 7. do 22. 7.
proběhne v celé obci řízený proplach vodovodního potrubí. Jedná se o běžný úkon údržby, kterým se čistí
vodovodní potrubí. Z tohoto důvodu může krátkodobě dojít ke snížení tlaku vody nebo ke změně kvality
pitné vody ve vodovodní síti. Proplach bude probíhat
postupně na jednotlivých ulicích. Další podrobnosti
naleznete v samostatném článku v tomto čísle zpravodaje nebo také na letáku, který vám bude doručen do
poštovních schránek.

MŠ a ZŠ Ostopovice povede opět
Petr Juráček

Rada obce s ohledem na mimořádná opatření upustila
na začátku dubna od původně plánovaného konkursu
na ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice a pro období 20202026 potvrdila ve funkci stávajícího pana ředitele Mgr.
Petra Juráčka. Škola se pod jeho vedením úspěšně rozvíjí už 12 let a mne osobně velmi těší, že dobrá pověst
této instituce dalece přesahuje hranice naší obce. Panu
řediteli i celému kolektivu školky a školy za jejich dosavadní práci děkujeme a přejeme mnoho sil, dalších
úspěchů i radosti do dalšího šestiletého období.

Elektrizace trati a budování železniční
zastávky Ostopovice

V průběhu měsíce června měly být podle původního
harmonogramu zahájeny práce na elektrizaci železniční trati a budování nové železniční zastávky. Proti stavebnímu povolení však bylo podáno několik odvolání,
a proto se nyní čeká, jak o nich rozhodne Ministerstvo
dopravy. S vybraným zhotovitelem nicméně souběžně
hledáme možnosti, jak vhodnou organizací výstavby
co nejvíce minimalizovat dopad stavby na život v obci.
V této souvislosti připravujeme i setkání se zástupci
stavební firmy, která bude stavbu provádět. Setkání
pro veřejnost proběhne ve chvíli, kdy bude jasný termín zahájení stavby i podrobnosti její organizace. Tato
etapa stavby by měla být dokončena na jaře 2021.

Opakované projednání nového ÚP
a jeho vydání

Díky postupnému uvolňování epidemiologických opatření jsme mohli v náhradním termínu v půli května
uspořádat opakované veřejné projednání návrhu nového územního plánu obce. Po vypořádání posledních
doručených námitek a připomínek pak zastupitelstvo
obce na svém zasedání dne 30. června jednohlasně
nový územní plán schválilo a vydalo. Tento nejdůležitější strategický dokument obce začne platit od 16. července. Od tohoto data se bude veškerá nová výstavba
v obci řídit podle tohoto dokumentu.
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Beseda o vysokorychlostní trati

Za účasti zástupců Správy železnic proběhla v úterý 16. 6.
beseda o předpokládané trase vysokorychlostní trati Brno
– Praha a jejích dopadech na území naší obce. Plánovaná
trať by podle představené studie měla protínat pole mezi
dálnicí D1 a stávajícím železničním náspem a vzhledem ke
svému výškovému umístění na úrovni stávajícího terénu
by, mimo jiné, vyvolala potřebu vybudování zcela nové silnice do Starého Lískovce nebo přemístění stávajícího sběrného dvora. Projekt je zatím stále ve fázi studie a termín
případné realizace je nejdříve na konci tohoto desetiletí,
ale už nyní po Správě železnic požadujeme zpracování podrobné krajinné studie, která by posoudila veškeré potenciální dopady této stavby na naše území a hledala případná
kompenzační opatření k zajištění toho, že průchodem trati
kolem Ostopovic nedojde ke snížení kvality života v obci.
Materiály z besedy jsou ke zhlédnutí na webových stránkách obce v sekci „aktuality“.

Mladé hody letos jen v omezeném rozsahu

Mladé hody jsme sice kvůli mimořádnému stavu v letošním roce uspořádat nestihli, ale rychlejší uvolňování pro-

tiepidemických opatření nám alespoň umožnilo konání
tradiční hodové mše svaté a navazujícího setkání na návsi
před kapličkou. Čtyři krojované páry zatančily Moravskou
besedu a my se mohli utěšovat, že počasí by letos sobotnímu hodovému průvodu stejně vůbec nepřálo. Napřesrok
by už ale zase vše mělo proběhnout v plné parádě!

Les na Přední hoře

Jistě jste zaznamenali uschlé stromy i jejich následné kácení v lese na Přední hoře. Jedná se o důsledek probíhající klimatické změny a souvisejícího sucha či kůrovcové
kalamity. I proto zastupitelstvo obce schválilo na svém
posledním zasedání změnu kategorizace lesa z „lesa hospodářského“ na „les zvláštního určení“. Tato změna nám
umožní ponechat les více přirozenému vývoji, což lépe
odráží i jeho funkci, která je dnes především rekreační
a volnočasová. Bližší informace o způsobu hospodaření
v tomto obecním lese naleznete v článku uvnitř tohoto čísla zpravodaje.
Přeji vám všem krásné léto bez koronaviru!
Jan Symon, starosta

Kalendář ostopovických akcí

Údržba obce
Zpracování rostlinného odpadu ve sběrném dvoře

Po zakoupení nového traktoru můžeme lépe zpracovávat rostlinný odpad z obce. Ve sběrném dvoře probíhá kompostování zahradního odpadu i odpadů z údržby veřejné zeleně. Zpracování kompostu je proces
na přibližně 5 – 6 měsíců. Nejprve je materiál nadrcen a poštěpkován,
následně jej překopávačem v jednotlivých zakládkách mícháme. V zakládkách poté zraje 3 měsíce, ve kterých hlídáme teplotu materiálu,
aby nedošlo k vyhoření organických složek. Proto se překopává někdy
i vícekrát denně. Jakmile přestane být teplota nad 30 stupni, kompost
shrneme na hromadu, kde se nechá další 3 měsíce odležet. Nakonec jej
překatrujeme, abychom oddělili hrubý materiál od jemného. Výsledný
kompost používáme při výsadbách nebo terénních úpravách v okolí.

Evidence psů, čipování

Pro přehlednou evidenci v návaznosti na změnu legislativy o označování psů mikročipem máme k dispozici čtečku těchto čipů. Majitelé psů
mohou na obecním úřadu nahlásit číslo čipu. Pokud se stane, že se pes
zaběhne, bude snazší dohledat majitele. Bližší informace získáte od pracovníků údržby obce nebo na obecním úřadu.

Odvoz kompostovatelného odpadu

Bob a bobek
Líné majitele psů, kteří vyvenčí svého mazlíčka na nově vysazeném záhonu, který
pravidelně ručně okopáváme a vytrháváme, žádáme, aby psí exkrementy uklízeli.
Po obci jsou rozmístěny koše na odpadky a
psí exkrementy, dokonce i se sáčky. Nabízí
se námitka o poplatku za psa, který každý
majitel hradí. Částky vybrané z těchto poplatků ani zdaleka nepokryjí náklady na
úklid bince, který líní majitelé po svých
psech neuklidí.

Změna provozní doby
sběrného dvora

listopad – březen
středa 13:00 – 16:00, sobota v sudém kalendářním týdnu 8:00 – 11:00
duben – říjen
pondělí 9:00 – 12:00, středa 13:00 –
19:00, každá sobota mimo svátky 8:00 –
11:00
Jaroslav Šebánek

Cena odvozu kompostovatelného zahradního odpadu je 150,– Kč/odvoz.
Při odvozu je třeba zajistit nakládku. Odvoz lze objednat nejméně 2 dny
předem a je proveden dle časových možností pracovníků obce.

Ukládka odpadů ve sběrném dvoře
Datum

Čas

Akce

Místo

Organizátor

ČERVEN - ZÁŘÍ
tvoření

18. 6.

17:00

Dobromysl - rukodělné práce

Restaurace
U Volejníků

Radka a Magda

mše

21. 6.

10:00

Mše pod širým nebem

Náves U Kaple

Obec

děti

30. 6.

děti

6. - 11. 7.

děti

24. 7.

děti

10. - 14. 8.

8:00 - 17:00

Příměstský tábor
Ledové království od 7 let

Základní škola

Základní škola

sport

15. 8.

10:00

VI. ročník dračích lodí Pisárky

Loděnice Pisárky

Klub seniorů

děti

17. - 24. 8.

8:00 - 17:00

Příměstský žonglérský tábor
6 - 15 let

Základní škola

Základní škola

Rozloučení z prázdninami

U sokolovny

Obec

Ukončení provozu ZŠ a ŠD
8:00 - 17:00

Příměstský žonglérský tábor
6 - 15 let

Základní škola
Základní škola

Ukončení provozu MŠ

Základní škola
Mateřská škola

zábava

29. 8.

děti

1. 9.

8:00

Zahájení provozu ZŠ

Areál MŠ a ZŠ

Základní škola

divadlo

5. 9.

14:00

Husa na dálnici

2. most

Obec

výlet

8. - 11. 9.

děti

24. 9.

výlet

30. 9.

Poznávací zájezd
do Českého krasu
16:00

Vítání občánků

Klub seniorů
Areál MŠ a ZŠ

Zájezd na jižní Moravu

Termíny a časy akcí se mohou měnit. 					
Doplněné časy a další aktuální informace najdete na www.ostopovice.cz
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Obec + MC + ZŠ
Klub seniorů

Ukládka stavební sutě nad 500 kg/občan/rok je zpoplatněna 25,– Kč/50
kg. Ukládka pneumatik byla od června navýšena na 50,– Kč/ks. Ostatní odpady nejsou zpoplatněny. Ve sběrném dvoře může odevzdat odpad
pouze osoba, která je poplatníkem místního poplatku za svoz komunálního odpadu a má tento poplatek uhrazen. Výpis přijímaných odpadů
naleznete na internetových stránkách obce nebo na vývěsce na bráně
sběrného dvora.

Popelnice ve štěrkových záhonech

Žádáme občany, aby nestavěli popelnice do nově vysázených štěrkových
záhonů podél chodníku. Na některých místech již bylo třeba nově vysázené rostliny vyměnit. Toto se týká především ulic U Kaple a Školní.

Pytlový svoz
– termíny 2020
Červenec 14. 28.
Srpen
11. 25.
Září
8. 22.
Říjen
6. 20.
Listopad
3. 18.
Prosinec
1. 15.

Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 3. 2020
 uzavření smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Ostopovice dle schváleného soupisu individuálních dotací na rok
2020 a pověřuje starostu jejich podpisem.
 za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání  nabídku pana Petra Hanáka, bytem 24. dubna 79, Želešice 664
zastupitelstva B. Canova a P. Vlacha.
43, ze dne 25. 2. 2020 na koupi pozemku p.č.1131/4 v k.ú. Ostopovi upravený program zasedání zastupitelstva.
ce k záměru, který byl zveřejněn od 24. 2. 2020 do 12. 3. 2020.
 Návrh rozpočtu na r. 2020.
 kupní smlouvu na pozemek p.č. 1131/4 v k.ú. Ostopovice mezi
 Rozpočet sociálního fondu na rok 2020.
Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Petrem Hanákem, bytem
 úpravu návrhu Střednědobého výhledu roz- 24. dubna 79, Želešice 664 43, jako kupujícím, za dohodnutou kupní
počtu na roky 2021 – 2023.
cenu ve výši 89 500,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
 upravený Střednědobý výhled rozpočtu na  Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní škoroky 2021 – 2023.
la, Brno, Labská 27, příspěvková organizace, mezi Obcí Ostopovice
 soupis individuálních dotací na rok 2020.
a Statutárním městem Brnem a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje
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Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
 usnesení z jednání rady obce ze dne 30. 12. 2019, 15. 1. 2020,
11. 2. 2020 a 2. 3. 2020.
 Rozpočtové opatření č. 9/2019.

 záměr na zařazení lesa na Přední hoře do
kategorie lesa zvláštního určení.
 zařazení svého území do územní působnosti MAS Bobrava, z. s., na programové období 2021-2027.

Zastupitelstvo obce Ostopovice volí

Zastupitelstvo bere na vědomí

 za přísedícího Okresního soudu Brno – venkov pana Ing. Reného
Braunšlegera, narozeného 12. 11. 1971, bytem Ostopovice, Osvobození 140/22, na funkční období 2020 – 2024. 				
		
Zapsala dne 12. 3. 2020 Radka Švihálková.

Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 11. 6. 2020
Zastupitelstvo schvaluje

 za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva Janu
Trčkovou a Helenu Havlišovou.
 upravený program zasedání zastupitelstva.
 uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce Ostopovice na rok 2020 ve výši 12 000 Kč mezi Obcí Ostopovice
a Včelařským spolkem ve Střelicích u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem.
 směrnici č. 1/2020 o sociálním fondu.
 text Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Ostopovice a vlastníky nemovitostí v ulici U Dráhy a pověřuje starostu podpisem smluv s jednotlivými vlastníky nemovitostí.

 usnesení z jednání rady obce ze dne 12. 3.,
9. 4., 27. 4., 18. 5. a 1. 6. 2020.
 Rozpočtové opatření č. 1/2020.
 koncepci rozvoje MŠ a ZŠ Ostopovice na
období 2020–2026.
 informace o aktualizaci Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje.

Ve vztahu k elektrizaci trati zastupitelstvo
 bere na vědomí aktuální informace týkající se elektrizace trati Brno - Zastávka.
 podporuje projekt elektrizace trati Brno –
Zastávka.
 podporuje vybudování železniční zastávky
Ostopovice.
 pověřuje starostu jednáním se zhotovitelem směřujícím k minimalizaci negativních
dopadů při realizaci stavby.

Řízený proplach vodovodního potrubí
– základní informace
Ve dnech od 13. 7. do 22. 7. 2020 od 7:30 do 17:00 bude v Ostopovicích probíhat řízený proplach vodovodního potrubí. Jedná se o běžný úkon údržby, kterým se čistí vodovodní potrubí.
Z tohoto důvodu může krátkodobě dojít ke snížení tlaku vody,
popřípadě ke změně kvality pitné vody ve vodovodní síti.

4) Můžu brát vodu z vodovodu během
těch proplachů nebo raději ne?

Pokud otevřete kohoutek a vidíte, že je voda kalná a její
tlak slabší než obvykle, pak právě v tento okamžik proplachujeme vodovodní potrubí ve Vaší ulici. V takovém
případě doporučujeme kohoutek uzavřít a počkat půl
hodiny. Následně doporučujeme propláchnout celou
přípojku silným proudem vody, dokud se voda nevyčistí. Pro proplach potrubí přípojky dlouhé 15 m postačí
přibližně 10 litrů vody v ceně cca 1 Kč.

Žádáme Vás proto, abyste v době provádění proplachu ve Vaší
ulici pokud možno neodebírali pitnou vodu z vodovodu.
Proplachy budou probíhat postupně směrem shora
dolů. Nejprve budou čištěny úseky vodovodu pod vodoNíže uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy, které v této sou- jemem a potom se bude postupovat dolů. U proplachu
vislosti s proplachem vodovodního potrubí obvykle zodpoví- bude vždy vozidlo VAS, a.s., a/nebo techničtí pracovdáme.
níci.
Časté dotazy a odpovědi:

Proplach jednoho úseku vodovodu trvá zhruba 10 –
15 minut. Po tuto dobu je voda pouze v tomto jednom
1) Jak dlouho budou tyto proplachy probíhat?
proplachovaném úseku silně zakalená. V ostatních čásČištění celého vodovodu obce Ostopovice bude probíhat pouze tech sítě je ale pitná. Po dokončení proplachu každého
v pracovní dny v období od 13. 7. do 22. 7. 2020 vždy v době jednoho úseku potrubí je již voda čistá a pitná. Čistotu
od 7:30 do 17:00.
vody monitorujeme my v průběhu proplachu v hydrantu, kde se voda vypouští. V okamžiku, kdy hydrant
2) Čím se ten vodovod čistí? Mechanicky nebo
uzavřeme a proplach daného úseku ukončíme, je voda
nějakými chemikáliemi?
v potrubí již čistá, pitná a bezpečná.
Ne, do vodovodního potrubí při čištění nevstupují žádné cizí
předměty (škrabky, lana, hadry atp.) ani žádné chemikálie. 5) Co pro Vás můžu udělat? Můžeme my
Jedná se o řízené proplachování pouze čistou pitnou vodou občané také nějak pomoci?
z vodojemu. Využije se její tlak a průtok a jemné sedimenty se Ano, prosíme, abyste byli shovívaví, co se týče poklesů
z potrubí vypláchnou ven pomocí hydrantů.
tlaku, a zejména abyste po celou dobu proplachování
vodovodu neparkovali svá auta na vodárenských hyd3) Znamená to tedy, že nyní, před proplachem, je rantech a uzávěrech.

Co se děje v lese na Přední hoře
Usychající jehličnany, jejich kácení a ponechání vytěženého dřeva v lese. To vše vyvolalo nejednu otázku. Lesník Eduard Varmuža poskytuje stručné odpovědi na nejčastější dotazy.
Co se tedy děje v lese na Přední hoře?
V důsledku dlouhotrvajícího sucha dochází k přeměně krajiny. Dřeviny, které dříve díky srážkám dokázaly
prosperovat i na mnohdy nevhodných lokalitách, nyní
odchází. To se týká i oblasti Přední hory nad Ostopovicemi, kde ve velkém usychají borovice lesní, smrky
ztepilé a modříny opadavé. Výjimku mezi jehličnany
tvoří borovice černá, která k nám byla dovezena ze
Středomoří a výborně odolává suchým stanovištím.
V rámci bezpečnosti jsou suché stromy káceny a ponechány postupnému rozkladu a navrácení hmoty do
koloběhu přírody. Dřevorozkladné houby postupně
napadají odumřelé stromy, následně ve vznikajících

dutinách nachází příbytek lesní fauna a během pár
let vzniká ideální zdroj živin pro nové stromky.
Při procházce si všimněte stovek semenáčků dubu
letního, javoru klenu, břízy bělokoré a dalších,
které okamžitě zaujímají pozici po vykácených
jehličnanech. Díky tomuto procesu nemůže dojít ke vzniku holin postižených půdní erozí, které
dnes můžete vidět v oblastech, kde se dříve hospodařilo jen s využitím jednoho typu dřeviny. Řeč je
samozřejmě o smrku ztepilém a oblastech (nejen)
Vysočiny, kde se odrážel přístup minulého režimu
k pohledu na les především jako na zdroj suroviny.

něco v nepořádku? Mám se něčeho obávat?

Nikoli, v současné době je voda ve vodovodní síti pitná a není
třeba se obávat její nevyhovující jakosti. Toto čištění se provádí preventivně. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s. (VAS, a.s.), která vodovod ve Vaší obci provozuje, se snaží
zajistit nejvyšší možnou jakost pitné vody. K tomu je ale nezbytné, mimo jiné, vyčistit perfektně potrubí od jemných sedimentů, které v potrubí přirozeně vznikají nebo se do něj dostávají například z horninového prostředí podzemního vodního
zdroje.

S případnými dotazy se můžete obracet na vedoucího
provozu Rosice Bohumila Procházku na tel. 546 412
733. Za případné nepříjemnosti způsobené proplachem
vodovodu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize BRNO-VENKOV
Soběšická 820/156, 638 00 Brno Lesná

Současná situace ukázala, že absolutní základ je
pestrost druhů, a příkladem toho je i Přední hora,
která sice přišla o část svého bohatství v podobě
starých jehličnanů, ale ve výsledku se jedná jen
o předání štafety další generaci stromů.
Eda Varmuža
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Povinné čipování psů od 1. 1. 2020
O povinnosti čipovat psy bylo v poslední době slyšet ze
všech stran. Ve veterinárním zákoně je tato povinnosti trochu zakamuflovaná a je provázána s povinnou vakcinací
psů proti vzteklině.
Vakcinace psa proti vzteklině bude po 1. 1. 2020 platná
pouze tehdy, pokud je naaplikována psovi, který je čipován, a pokud bylo identifikační číslo čipu psa zaznamenáno v dokladu o očkování, tzn. buď v očkovacím průkazu,
nebo v Pasu zvířete v zájmovém chovu (= pet pasu). Pokud
plánujete cestu do zahraničí, po očipování může být schváleným veterinárním lékařem vystaven pas, do kterého se
vakcinace potvrdí. Pas je možné kdykoliv vystavit i dodatečně. Pozor! Mezinárodní očkovací průkaz není pas!
Hlavně majitele starších nenačipovaných pejsků samozřejmě hned napadne,
jak tuto povinnost
zkusit obejít. Nicméně pokud např.
v prosinci 2019
nechám psa naočkovat vakcínou, jejíž revakcinace dle
příbalového letáku je třeba až za 3
roky, tak tento doklad o vakcinaci po
1. 1. 2020 pozbývá
platnost. Pádným
argumentem je to,
že není průkazné,
zda byl navakcinován daný pes,
nebo je předkládaný
očkovací
průkaz jiného psa.
Doporučuji dospělé neoznačené psy
nechat načipovat
co nejdříve. Můžete spojit čipování
s vakcinací v rámci
jedné návštěvy.
Jediná
výjimka
z povinnosti čipovat platí pro psy,
kteří byli před 3. 7. 2011 označeni tetováním, a toto tetování je čitelné! ČMKU ukládá chovatelům psů s průkazem
původu povinnost značit štěňata. Chovatel si může vybrat,
zda budou štěňata ve vrhu označena tetováním nebo čipem. Obě metody označení mají své plusy a mínusy. Záleží
jen na chovateli, který způsob preferuje. Relativní výhodou tetování je snadná čitelnost, nicméně růstem a stářím
může tetování vyblednout nebo zarůst srstí. Modernější
metoda čipování je obecně preferována.
Pokud štěně není zakoupeno načipované, musí tuto povinnost zajistit nový chovatel, a to nejpozději do věku 6 měsíců. Přímo ve veterinárním zákoně je jen uvedeno, že ve
stáří od 3 do 6 měsíců musí být zajištěno platné očkování
proti vzteklině. Dle výkladu novely to znamená, že bez na-

Program Klubu seniorů

čipování a uvedení čísla čipu v dokladu nebude provedená
vakcinace platná.
Po přečtení čipu nám čtečka říká pouze to, že tento pes má
čip s číselným kódem, ale to je vše. Veterinární lékaři mají
povinnost registrovat vydané pasy, číslo pasu je uvedeno
na přední straně i na každém následujícím listě. Pokud registrují pas, zaregistrují i čip. Pokud je pes pouze načipován, někteří veterináři provádějí rovnou i registraci čipu
nebo alespoň na nutnost čip si zaregistrovat upozorňují.
Musím zde zdůraznit, že bez registrace čipu je pes pouze
číslo a jeho dohledatelnost je stejná jako v případě, že není
označen.
MVDr. Monika Urbanová

Z tohoto důvodu v naší obci vedeme podrobnou evidenci informací o psech, kteří jsou chováni na území
obce. Pro potřeby zjištění čipu jsme zakoupili zmíněnou čtečku na mikročipy. Rovněž disponujeme ve
sběrném dvoře kotcem pro nalezená volně pobíhající
zvířata. V případě zaběhnutého psa jsme schopni dohledat majitele podle čísla čipu, ovšem ten musí být
ve veřejných databázích zaregistrovaný. Majitelé psů
mohou číslo čipu nahlásit při platbě poplatku za psa
na obecním úřadu. Registrací čipu a nahlášením čísla
čipu pracovníkům údržby obce zvyšujete pravděpodobnost vrácení vašeho psa v případě, že se zaběhne.
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Jaroslav Šebánek

2. 6. 2020 se po třech měsících zaviněných karanténou sešel výbor seniorů, aby upravil letošní program zájezdů a další činnosti.
Některé akce zatím zůstávají nezměněny, ostatní se budou aktualizovat podle stávající situace. Ve výhledu na tři měsíce jsou plánovány tyto akce:
15. 8. 2020 - dračí lodě v loděnici Pisárky
8. - 11. 9. 2020 - čtyřdenní zájezd do Českého krasu
30. 9. 2020 - zájezd do Jevišovic a vinného sklepa v Olbramovicích
Další kulturní a společenská činnost klubu bude včas oznámena
jak ve zpravodaji, tak na našem informačním panelu, který je k nahlédnutí na ostopovickém náměstí.
Součástí schůze bylo také rozloučení s dlouholetým členem a pokladníkem klubu, panem Václavem Dobšíkem. Výbor prostřednictvím předsedy Jary Coufala panu Dobšíkovi poděkoval za 25 let
práce a předal mu plaketu jako upomínku na jeho práci, kterou
pro všechny seniory udělal.

Máte doma nepoužívaný
ostopovický kroj a rádi
byste se jej zbavili?
Jde nám o zachování původních materiálů, výšivek a střihů a jejich další
využití. Máme zájem o dámské, pánské,
dětské, pracovní i sváteční krojové
součásti. Současně děkujeme všem,
kteří nám již své zapomenuté poklady
věnovali.
JaRaBa
(tel.: Barbora Opršálová – 605282519)

Svátek žen 2020

Ples seniorů 2020

Tradiční březnové setkání našich žen, které každoročně pořádá Klub seniorů, tentokrát vyšlo na čtvrtek 5. 3.
2020. Účast žen, ale i mužů se každoročně zvyšuje, takže v příštích letech nám už možná nebude sál u Volejníků stačit a budeme muset obsadit celou restauraci. Je to
ale dobře, protože to svědčí jednak o oblíbenosti akce,
ale také o zájmu lidí nesedět doma, ale jít se někam pobavit. Setkání je, jak už bylo výše uvedeno, tradiční a
tradicí se stává též obdarování přítomných žen květinou a malým zákuskem. O ostatní občerstvení se jako
vždy na vysoké úrovni postaral personál restaurace pod
vedením Martina Dejla, hudební doprovod obstarala
Lenka Machová a celým večerem slovy provázel Jara
Coufal. Tak jen tak dál!
Rudolf Fanta

V sobotu 1. 2. 2020 pořádali senioři z Ostopovic v místní sokolovně ples, a protože má zřejmě dobrou pověst, byla návštěva
nad očekávání, a to nejen místních, ale také hostů z okolních
obcí. Zaujala tradiční bohatá tombola, lehké občerstvení v podobě jednohubek a zákusků, které zajišťovaly členky klubu, a
samozřejmě hudba v podání manželů Maškových. Pochvalu
si zaslouží i obsluha restaurace pod vedením Viktora Bečky.
Zpestřením bylo vystoupení dvojice tanečnic s nevšedním a
pro místní neznámým programem, který ovšem sklidil velký
úspěch. Poděkování patří nejen oběma tanečnicím, které přijely až z lázeňského města Teplice v západních Čechách, ale
také panu Jarovi Moresovi, který celou akci domluvil. Byl to
jeden z nejpovedenějších plesů, ohlasy jsou veskrze kladné.
Rudolf Fanta
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Významná osobnost v naší kapličce
Slovo sponzor je magickým slovem dnešní doby. Můžeme
ho definovat jako ochotu bohatších pomoci chudobnějším
nebo podpořit užitečné a společenské akce. Kdo si dnes najde
sponzora, dokáže veliké věci. Jednoho takového statečného
„duchovního sponzora“ má i naše kaple, a tím i celá vesnice.
Je jím svatý Jan Křtitel. Dnešní vyspělá společnost chce slyšet
jen příjemné zprávy, podávané stylem, který nevyžaduje příliš
radikální požadavky, který neříká nepříjemné věci a pomáhá
navodit žádoucí klima pohody. Život a smrt Jana Křtitele
mají k tomuto přání daleko.. Historické údaje a místa v Bibli
dokazují věrohodnost jeho života. „V patnáctém roce vlády
císaře Tiberia, když v Judsku vládl Pontius Pilát a v Galileji byl
tetrarchou Herodes, jeho bratr Filip byl tetrarchou na území
Itureje a Trachonitidy a Lyzanias byl tetrarchou v Abiléně...“
(Bible, Lk 3,1).
„Čtyřicet dní jsme tě neviděli, poušť byla pro tebe tak potřebná?
Čekáme na tebe u Jordánu, hledali jsme tě v Jeruzalémě, nikdo
o tobě neslyšel.“ Skupinka mužů obstoupila Jana Křtitele, který
se vracel z odloučení v poušti. Kdyby jenom věděli, jak těžké
je plnit úkol, kterému on sám ani nerozumí, který mu nedává
spát a stále probouzí vědomí a svědomí jinak úplně neznámého
mladého muže. Je štíhlý, opálený, asketický výraz v obličeji mu
dodává nadpřirozené charisma. „Před cestou na poušť jsi mluvil
o někom, kdo má podle proroků přijít. Jsi snad ty ten Mesiáš?
Slyšeli jsme, že Židé za tebou poslali kněze a levity, aby se tě
ptali, kdo jsi, nic jsi nepopřel a otevřeně jim řekl: „Já nejsem
Mesiáš.“ (Bible, J 1,19-20) I my bychom rádi věděli, jestli tvé
učení je pravdivé a opírá se o prorocká slova,“ ptá se Chajjil,
jeden z mužů. Jan mlčí, ještě nepřišel čas, aby vydal svědectví
svého života. Vyprahlá judská poušť probouzí souzvuk růzností,
kterými Jan mluví do svědomí zástupů. Každý den jich přibývá,
chtějí slyšet statečného a odvážného proroka, který si dovolí
kárat i samotného vládce Heroda. (Bible, Lk 3,19) Herodes se
Jana Křtitele bál, byl si vědom toho, že je spravedlivý muž a
svatý. Rád mu naslouchal a ochraňoval ho. Problémy začaly,
když si vzal bratrovu manželku Herodiadu. Jan mu vytýkal:
„Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra!“ (Bible,
Mk 6,18) Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho
zbavila života, ale nemohla. (Bible, Mk 6,19) Za tuto kritiku dal
Herodes Jana vsadit do vězení.
Když byla Herodias manželkou Herodova bratra Filipa, žila v
Římě. Odešla však za Herodem do Cesareje a Řím s ní opustily i
dvě dvorní dámy Frajna a Channa. Vždy a všude jí byly k službě
a nyní, v novém prostředí, jsou jejími důvěrnicemi. Jim svěřila
myšlenku, jak se zbavit toho buřiče a provokatéra Jana Křtitele.
Obě jsou zavázány mlčením. Vědí, že každé slovo, které by
úmysl Herodiady prozradilo, by zaplatily životem. Dvorní dámy
těšila důvěra, kterou u Herodiady měly.
Mramorový palác, mozaiky z barevných kamenů, hipodrom,
amfiteátr, fontány a lázně nadchnou každého příchozího. A ony
všeho luxusu v blízkosti Herodiady mohou užívat.
Drobné vlnky z bazénu s fontánou olizují mramorové stěny
paláce. Začíná příprava veliké události. Herodes bude slavit
narozeniny. Herodias se na velkolepou událost zpovzdálí
připravuje. Na hostinu budou pozváni významní dvořané,
plukovníci a velmoži z Galileje.
Pro všechny významné hosty bude v krásném prostředí
pořádána vyhlášená a rozmařilá hostina, kde se budou stoly
prohýbat pod vybranými lahůdkami a proudem poteče těžké
víno a jiné lahodné nápoje. Herodias věděla, že přímou cestou
nikdy Herodův souhlas s odstraněním Jana nezíská, a proto se

v tento den rozhodla pro lest. Na takových hostinách
bylo vždy hodně jídla a pití. Herodes tedy nebude
ve střehu a bude snazší ho ovlivnit a získat na svou
stranu.
Slavný den nadešel. Herodes hodoval a pil se svými
dvořany a Herodias poslala svoji dceru do hodovní
síně, aby hosty pobavila tancem. Dospívající
Salome svou svůdnou krásou zcela uchvátila smysly
stolovníků. Pro Heroda bylo velkou ctí, že dcera jeho
nezákonné manželky tančí pro potěšení hostů. Byl
omámený vínem, hudbou a tancem mladé dívky a
smyslnost a vášeň mu zcela zatemnily rozum. Viděl
jen hodovní síň, rozjařené hosty, bohatě prostřený
stůl, jiskřivé víno, oslňující světla a mladou tanečnici.
V této slabé chvíli se chtěl předvést a udělat něco, co
by jej v očích hostů vyvýšilo. „Požádej mě, oč chceš, a
já ti to dám.“ Zavázal se jí přísahou: „Dám ti, co si
budeš přát, až do polovice svého království.“ (Bible,
Mk 6,22,23) Jak zranitelný je mužský rozum! Salome
spěchala za svou matkou s dotazem: „Oč mám
požádat?“ Ta odpověděla: „O hlavu Jana Křtitele!“
(Bible, Mk 6,24) Dívka nevěděla o její pomstychtivosti
a zdráhala se něco takového vyslovit, ale Herodiadina
odhodlanost nakonec zvítězila. Vrátila se do hodovní
síně se strašnou žádostí: „Chci, abys mi dal ihned na
míse hlavu Jana Křtitele!“ (Bible, Mk 6,25)
Herodes byl vyděšen a ohromen. Bouřlivé
veselí utichlo. Všude zavládlo zlověstné
ticho. Při pomyšlení, že by měl připravit
Jana o život, se král zhrozil. Dal však své
slovo a nechtěl, aby si hosté mysleli, že je
nespolehlivý a ukvapený. Vyslovil svůj slib
na jejich počest, a kdyby jen jeden z nich
vyjádřil nesouhlas s jeho splněním, rád by
byl proroka ušetřil. Dal jim příležitost, aby
se za vězně přimluvili. Dívčina žádost je sice
vyděsila, ale byli příliš otupělí na to, aby
zasáhli. Za záchranu života nebeského posla
se nikdo z nich nepřimluvil. Byli to příliš
vysoce postavení lidé! Propadli hodování
a pití natolik, že jejich smysly byly zcela
zatemněny. V uších jim zněla smyslná hudba
a hlava se jim točila z víru tance. Jejich
svědomí však spalo. Svým mlčením vynesli
rozsudek smrti nad Božím prorokem, aby
ukojili pomstychtivost jedné zhýralé ženy.
Herodes marně čekal, že ho někdo zprostí
vyřčeného slibu. Nakonec přece jen váhavě
vyslovil rozkaz k popravě proroka. Krátce
poté přinesli Janovu hlavu před krále a
jeho hosty. Ústa, která svědomitě nabádala
Heroda, aby se odvrátil od hříchu, byla
navždy umlčena. Hlas, který vyzýval lid
k pokání, se již nikdy neozve. Hýření jedné
noci stálo život jednoho z největších proroků
světa.
Každý člověk má svěřený úkol, který
neobdržel nikdo jiný. Má své poslání. Jsme
součástí velikého díla. Jsme články řetězu,
pojítkem mezi lidmi, nežijeme bezdůvodně.
Vědomě i nevědomě můžeme sloužit dobru,
být strážci pokoje a hlasateli pravdy jako náš
patron a ochránce svatý Jan Křtitel.
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Mgr. Marie Kubová

Souhrn za uplynulé měsíce a co
nás v Mateřském centru čeká
Jen co se rozvolnila pandemická opatření, maminky
a děti se opět začaly scházet. Často se pro naše úterní setkání využilo místní dětské hřiště. Počasí nám
hrálo do karet, a tak bylo možné podniknout s těmi
zdatnějšími dětmi delší procházky. Nejčastěji jsme
se šli podívat na Bosonku a pokud nohy stačily, tak
se šlapalo až na Vechtrovnu. Zde je vždy největším
zážitkem troubení projíždějících vlaků a také místní
statek s ovcemi, husami, slepicemi a kohoutem. Na
Urbanově kopci jsme čerpali inspiraci pro úpravu
a výsadbu na vlastních zahrádkách. Konal se také
plánovaný květnový výlet do ZOO v Brně. Na konci měsíce nechyběla ani návštěva prasátek v oboře
Holedná.

A co plánujeme pro nadcházející měsíce? Naše pravidelná úterní
setkání budou pokračovat na dětském hřišti. Děti se společně vyblbnou na písku, kloužou se po skluzavce, bereme s sebou křídy
na malování a někteří si to frčí na odrážedlech. O programu podle počasí se informujeme vždy aktuálně přes naši FB-skupinku.
Určitě chceme podniknout ještě jednu návštěvu brněnské ZOO,
protože u první návštěvy jsme už nestihli omrknout ledního medvěda, opice, tuleně a pavilon s exotickými zvířaty.
Také zopakujeme výšlap po Urbanově kopci. Čeká nás výlet okolo
Šelše a možná zvládneme prozkoumat propustek. A kdo to zvládne, můžete se připojit k výletu do Nebovid, kde se podíváme na
koně. Nebude chybět ani procházka pěšky či na kole do Starého
Lískovce na 3D dětské hřiště.
Dotazy k pravidelným setkáním a akcím posílejte na
mc.ostopovice@seznam.cz
S pozdravem
Šárka Janíčková

Ve školce to zase žije
Po více než dvou měsících jsme
se opět všichni shledali. Sice přibylo pár nových pravidel ohledně
hygieny, organizace a provozu, ale
dobrou náladu a chuť do práce
s dětmi nám to nezkazilo. Předpokládaly jsme, že nastane „druhé
září“ a mnoho dětí bude plakat,
než si opět zvyknou. Děti byly ale
tak rády, že vidí své kamarády a
oblíbené hračky, že byl ve školce
nezvyklý klid. Třetí den už se řádilo jako obvykle.
Většina naplánovaných akcí, výletů a zájmových kroužků se kvůli
současné situaci zrušila. Na Den
dětí jsme si to ale užili. Po dlouhé
době bylo krásné počasí. Brzy po
svačince jsme šli ven, pohrát si a
zaběhat. Na osvěžení a jako malý
dáreček ke svátku všech dětí jsme
dostali ledňáčka od pana Dejla
z restaurace U Volejníků. Paní
učitelky hned na to zahrály divadlo O třech prasátkách a nakonec
si ještě každý odnesl čokoládové
vajíčko s překvapením a bublifuk.
Do prázdnin zbývá měsíc. Během
této doby nás ještě čeká focení tříd, spaní nejstarších dětí ve
školce, narozeninový den a tou
bezesporu nejdůležitější akcí je
pasování předškoláků, budoucích
prvňáčků. Připraví si vystoupení
pro rodiče a dostanou drobné dárky jako milou vzpomínku na léta
strávená ve školce.
Učitelky MŠ
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Boje u Ostopovic
Dne 24. 4. 1945 ráno přijal velitel 12. gardové bitevní letecké
divize plukovník Čižikov denní rozkaz, ve kterém mimo jiné
stálo: tři skupiny po šesti letounech Iljušin Il-2m3 provedou
v intervalech po 15 minutách mezi každou skupinou úder na
dělostřelectvo a tanky nepřítele v prostoru Bohunice a Bosonohy. Bitevní letouny doprovázely stíhací letouny Lavočkin La-7
od 486. stíhacího leteckého pluku. Jedna ze skupin vedená velitelem 2. eskadrily kapitánem Dubnovem od 190. gardového
bitevního leteckého pluku zaútočila na dělostřelecko-minometnou baterii, tanky a kolonu vozidel čítající asi 40 automobilů
1 km severozápadně od Ostopovic. Při příletu k cíli tuto skupinu přivítala palba dvou baterií lehké protivzdušné obrany z lesa
2 km jihozápadně od Ostopovic a palba z obrněných transportérů, které se nacházely asi 1,5 km západně od Ostopovic. Při
čtvrtém náletu bitevní skupiny byl ve výši asi 600 m zasažen do
nádrží letoun Zvěna pilotovaný velitelem, poručíkem Georgiem
Pavlovičem Nikitěnkem.
Zatímco hořící stroj s mrtvým nebo těžce raněným pilotem, který stále střílel ze všech palubních zbraní, padal k zemi, palubní
střelec vojín Jevgenij Petrovič Bogorodeckij úspěšně z letounu
vyskočil. Jeho padák však od ohnivého chvostu letounu vzplál
a střelec bezvládně dopadl na zem, kde zahynul. Oba letci pak
byli později pohřbeni do společného hrobu v Ořechově. V tento
den byl leteckými údery v prostoru Bohunice, Bosonohy, Ostopovice a Nebovidy zničen 1 tank, 19 automobilů, 5 povozů, byla
umlčena palba 5 baterií polního dělostřelectva, 1 baterie protivzdušné obrany a byla založena 4 ohniska požárů. Tohoto výsledku bylo dosaženo svržením 124 trhavých bomb FAB - 50tr,
105 tříštivých bomb AO - 35tr, 53 tříštivých bomb AO - 25tr,
272 kumulativních bombiček TPAB o hmotnosti po 2,5 kg a
84 reaktivních střel RS - 82. Z palubních zbraní letci vystříleli
5420 ks nábojů ráže 23 mm, 6680 ks nábojů ráže 7,2 mm a 380
ks nábojů ráže 12,7 mm.

VII. Poleskavský krojový ples v Ostopovicích

Tito letci, kteří zde zemřeli, byli původně pohřbeni
u pomníku padlých v Ostopovicích. Pomník se čtyřlistou vrtulí na jejich hrobě v Ostopovicích stával. Do
Ořechova byly pozůstatky pilotů i pomník přemístěny
asi po roce, kdy bylo v Ořechově budováno společné
pohřebiště padlých Sovětů. Pomník s vrtulí v Ořechově stojí stále.
V. Duda

Tipy ke čtení
pro děti a mládež

Oba na konci
zemřou

Jak si postavit...

Martin Sodomka
Tyto dětské knihy formou příběhů
o skupince zvířecích kamarádů vysvětlují fungování různých strojů. Ilustrace
jsou technicky správné a krásně zpracované. Četla jsem je synovci před spaním. Když neměl náladu na poslouchání příběhu, bohatě si vystačil s kresbami
a popisky.

Milosrdné přízraky

April Genevieve Tucholke
Skupina dívek pracuje jako skupina nájemných zabijáků. Lidé jim platí za rychlou a bezbolestnou smrt, aby se zbavili svého utrpení.
Ovšem takové povolání s sebou nese velmi
nepříjemné břímě. Všichni se jim vyhýbají
a nemají je zrovna v lásce. Proto se děvčata
rozhodnou změnit svůj osud tím, že místo lidí
budou zabíjet monstra.
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Adam Silvera
Mateo je introvertní teenager, který moc nechodí
mezi lidi. Chvíli po půlnoci
mu zavolala agentura Hodina smrti. Oznámili mu, že
do konce dne zemře. Pokud
nechce své poslední hodiny
promrhat, musí se vzepřít
svému já a vyrazit do nepředvídatelného světa, kde
smrt číhá za každým rohem.
Romana Čížková

U zrodu Poleskavského krojového plesu stáli dva folklorní
nadšenci, Honza Privarčák z Nového Lískovce a Honza Turčínek ze Starého Lískovce. Protože v období mezi posledními
hody na podzim a prvními na jaře neměly krojové chasy příležitost scházet se, Honzové vymysleli ples. Ples podporující
brněnské oblasti v okolí potoka Leskava. Jeho první ročník se
konal v roce 2014 v Novém Lískovci za účasti chas z Nového a
Starého Lískovce a Bohunic. Postupně se k nim přidaly chasy
z Bosonoh, Přízřenic a Troubska. Každý rok převzal štafetu
zástupce jedné městské části nebo obce. Vloni byl v Troubsku
štafetový kolík předán našemu panu starostovi, ples v roce
2020 tudíž pořádala obec Ostopovice.
Přípravy začaly už v listopadu loňského roku, kdy se naši
stárci začali scházet a nacvičovat písně a tance z Brněnska a
,,oprášili“ Moravskou besedu. Ve finále také pomáhali s přípravou bohaté tomboly a výzdobou sálu sokolovny.
V sobotu 8. února 2020 v 19.30 hod. za doprovodu DH Střeličáci vpochodovali krojovaní do sálu. Mimo již zmiňovaných
chas sedmi pořádajících obcí si přišli zatančit a zazpívat i
stárci z Modřic, Popůvek, Tišnova, Žatčan, Slováckého krúžku, Dolních Kounic, Střelic, Nových Bránic, Deblína, Čebína
a Rajhradu. V sále tak bylo možné vidět rozmanitost krojů
různých regionů Brněnska. Svou účastí nás potěšili členové
bývalého místního folklorního souboru Vostopovčáci (dříve

Zpráva o knihovně
Zajímalo by vás, jak přežívala knihovna v období karantény kvůli pandemii koronaviru? Tak čtěte!
V pondělí 9. března jsme s panem Šebánkem provedli výměnu knižního fondu, takzvaného VF z Modřic. Vrátili
jsme knihy, které byly u nás téměř rok, a přivezli jsme tři
sta nových titulů. Současně přišla i zásilka nově objednaných knih z Euromedie. Rychle jsem vše zpracovávala a těšila se, jak budou mít čtenáři z čeho vybírat. Samé novinky,
o které je vždy největší zájem. A najednou bác! Zavřeno.
Knihovna osiřela…
Ve středu 13. května jsme se konečně dočkali znovuotevření, ale za určitých opatření. Čtenáři přichází s rouškami,
vchází zadním vchodem do vedlejší místnosti a přečtené

„Babe z Vostopovic“), kteří přišli také ve svých krojích.
Po uvítání chas a úvodní Moravské besedě následovala
příjemná zábava až dlouho do noci. Komu se točila hlava z polek a valčíků, mohl si odpočinout v šenku při besedě u cimbálu s CM Primáš. Zpestřením celého večera
byla nepochybně bohatá tombola. V noci převzala štafetu pořádání Poleskavského plesu paní starostka Nového
Lískovce, tímto se ples vrátil tam, kde se před 7 lety konal poprvé. Slavnostnímu předání předcházelo krátké a
dle ohlasů v sále milé vystoupení ostopovické chasy.
Poleskavského plesu v Ostopovicích se zúčastnilo okolo 240 místních i přespolních, lístky byly vyprodány
do jednoho. Oprávněné obavy z nedostačující kapacity
sokolovny se nakonec nepotvrdily. V sále i šenku vládla příjemná atmosféra, všichni krojovaní i nekrojovaní
měli dostatek prostoru pro besedu, tanec i zpěv.
Na závěr bychom chtěly poděkovat panu starostovi
Honzovi Symonovi za jeho podporu, s níž jsme se do organizace plesu pustily s větší odvahou, a také panu řediteli Petrovi Juráčkovi za umožnění nácviku ostopovické
chasy v prostorách Mateřského centra.
Příští rok na shledanou na Poleskavském krojovém plese v Novém Lískovci!
JaRaBa

knihy odkládají do krabic označených KARANTÉNA. Potom si vydezinfikují ruce, popřípadě nasadí rukavice a přijdou k výpůjčnímu pultu, kde nahlásí, které knihy vrací, a
vybírají si nové knihy. Knihovnice v roušce a v rukavicích
po chvílích dezinfikuje kliky a výpůjční pult. Po několika
dnech se knihy z karantény vyjmou, otřou se obaly dezinfekcí a zařadí se do regálů.
Přesto se asi někteří čtenáři trošku bojí přijít, jelikož je
malá návštěvnost. Ale to může být způsobeno i jarními
pracemi na zahrádce. Na čtení asi moc času nezbývá.
Prosím však čtenáře, aby urychleně vrátili knihy, které takto mají doma téměř půl roku. Poplatky z prodlení zatím
nevybíráme, ale brzy přejdeme k zavedenému režimu.
Knižní novinky můžete sledovat v online katalogu.
Knihovnice Alena Vamberová
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Tipy na akce
(už jsem si myslela, že nebudu
mít co nabídnout:o))
Astrokurz - kdybyste se doma nudili… co takhle věnovat
se studiu astronomie? Bezplatný astrokurz je pro malé,
velké i největší… a není časově omezen! Kde? Hvězdárna a
planetárium Brno. hvezdarna.cz/astrokurz
do 16.8. Výstava Svět kostiček® aneb fenomén
české stavebnice Seva® - návštěvníci Zámku Slavkov
se mohou těšit na světově unikátní herní výstavu Svět
kostiček® z české stavebnice SEVA®. Výstava nabídne také
velkou dětskou hernu o čtyřech herních zónách s kostičkami
Seva®, BLOK®, Mosaic Maxi, Combi Car a Disco. Na
pokladně zámku si budou moci návštěvníci zakoupit nové
stavebnice a SEVA® dílky. slavkovak.cz
do 30.8. Kostkohrádky - na hradě Špilberk. Hravá
výstava o oblíbené stavebnici Lego bude bavit i ty nejmenší.
Uvidíte nejrůznější typy z dob minulých až do současnosti
a mnoho dalšího. Kostiček tu bude spousta a sami si z nich
dokonce budete smět postavit cokoli podle vaší fantazie.
Zveme na hrátky s Legem od 9 do 17 hodin. spilberk.cz
do 27.9. Retrogaming No. 2 - počátky osobních
počítačů u nás - výstava zachycuje historii výpočetní
techniky od konce 70. let do konce 90. let minulého
století se zaměřením na počítačové hry, domácí počítače
a konzole z 80. a počátku 90. let minulého století, a to
nejen české výroby. Čeká na vás i „pařanské doupě“.
technicalmuseum.cz
do 20.9. Jako růže. Móda zrcadlem doby - návštěvníci
zhlédnou nákladně řešené šaty z drahých materiálů z konce
19. a přelomu 20. století, oděvy s husí hrudí z prvního
desetiletí 20. století, střízlivé variabilní komplety z doby
první světové války i šaty se sníženým pasem typické
pro 20. léta 20. století. Opomenuto nezůstane oblečení
mužů, dětí a tradiční oděv obyvatel brněnského venkova.
Vystavena bude řada dobových módních doplňků, obuvi i
spodního prádla. mzm.cz
do 30.9. BrainFAQ Brno - únikové hry v Brně. Dědictví,
Kukaččí hnízdo, Labyrint a Precrime - stanete se součástí
silného příběhu, který vás vtáhne. brainfaq.cz
do
30.12.
Chrám
kamene/Lapidárium
ve
vodojemech na Špilberku - uvnitř bývalých nádrží
na vodu najdete cennou sbírku soch, náhrobků nebo
zachráněných kamenných ozdob ze zaniklých brněnských
staveb. Nevšední podívaná! bit.ly/chram-kamene

4.-5.7. Letní pití vína & gastro festival aneb Valtice
po italsku - letní vinařské slavnosti spojené s gastro
festivalem představí italské tradice nejen v kulinářské
oblasti a výrobě vína, ale také chtějí ukázat lokální
produkty, italskou módu a design, prostě všechny věci,
kterými proslula Itálie ve světě. V areálu budou stánky s
potravinami a italskými specialitami. Degustace vína a
pokrmů proběhnou na zámeckém dvoře, příjemnou letní
atmosféru dotvoří cimbálová muzika k tanci i poslechu.
Před zámkem jarmark. Vstup zdarma. zamek-valtice.cz
4.-12.7. S květinou dějinami - přeložená tradiční
jarní květinová výstava v reprezentačních sálech zámku
Bučovice. zamek-bucovice.cz
25.7. Noční divadelní prohlídky na zámku
Bučovice - od 18 do 21 hodin se spolkem Exulis.
zamek-bucovice.cz
Srpen
1.8. Excalibur Race - překážkový závod pro dospělé 2 obtížnosti. Další porce bahna je tady. Už čtvrtý ročník,
který přináší spousty novinek, ale zůstává v úžasném
zabahněném motokrosovém areálu. Čekají vás trasy
6 km (minimálně 23 překážek) a 10 km (minimálně 32
překážek). Čeká na vás velká porce bahna, lesní traily
a úplně nové překážky. Přijďte si pro úžasné medaile a
zážitky, na které jen tak nezapomenete. excaliburrace.
cz/vranov.html
7.-9.8. MotoGP - zažijte tři dny té nejlepší adrenalinové
podívané. Výkony nejlepších motocyklových závodníků
na světě vás rozhodně proberou z prázdninové letargie.
automotodrombrno.cz
8.8. Pohádkoland - v zámeckém parku ve Slavkově
u Brna se bude konat již 3. ročník největšího rodinného
festivalu. pohadkoland.cz
15.-16.8. Bítovská hradní pouť - historický řemeslný
jarmark (šperky, keramika, dřevěné hračky, kovář,
trdelník a další). Komedianti na káře vystoupí po oba dny
se svými pohádkami a žonglérskou dílnou na hlavním
nádvoří. Vstupné na program je zdarma a je zahrnuto
v ceně všech prohlídkových okruhů. V neděli bude okruh
č. II „Vstup do hradu“ – zdarma (vstup na jarmark,
divadelní představení, prohlídka obou výstav, kaple,
zahrady a expozice hradního pivovaru). hrad-bitov.cz

5.9. Veteranfest Slavkov - více než tisícovka
historických auto-moto veteránů se již po
devatenácté sjede do zámeckého parku ve Slavkově
u Brna. veteranfest.cz
6.9. Čejkovické bylinkové slavnosti těšit se můžete na četné bezplatné ochutnávky
nejrůznějších variací směsí čajů a koření, bohatý
doprovodný program. Připravíme pro vás divadelní
vystoupení, četné ochutnávky, přednášky o zdravém
životním stylu, naučně-zábavnou stezku pro děti,
opékání špekáčků, dobré jídlo a spoustu dalšího.
sonnentor.com

Prosím všechny, kteří by se chtěli zúčastnit
některé z uvedených akcí, aby se nejprve
ujistili, zda akce není nějak omezena,
přesunuta nebo zrušena kvůli omezením
spojených s opatřeními proti COVID-19.

Akcím zdar a COVIDu zmar!
M. Kozlová

11.-12.9. Létofest Brno - 4. ročník velice
oblíbeného putovního festivalu! letofest.cz
11.-13.9. Znojemské historické vinobraní
- zažijte neopakovatelnou atmosféru středověké
slavnosti svátku vína, největší akce svého druhu
v České republice, zakomponované do originálních
historických kulis dobové architektury města
Znojma.
12.9. Česnekové slavnosti s farmářským
trhem v Rosicích. kic.rosice.cz
13.9. Festival aromaterapie & bylinky - čtvrtý
ročník největšího aromaterapeutického a bylinkového
festivalu v České republice. Čekají na vás přednášky,
workshopy, aromajarmark, bylinková gastrozóna
a program pro děti. otevrenazahrada.cz
18.-19.9. Vinobraní na zámku Valtice pro širokou veřejnost bude připraven program
se vstupem zdarma, platí se jednotlivé degustace
nebo konzumované vzorky či pokrmy. zamekvaltice.cz
19.9. Utubering Brno - největší hvězdy generace
Z na brněnském výstavišti. brno.utubering.cz
19.9. Pivní pouť Černá Hora - vystupují:
No Name, Anna K., Support Lesbiens, Jaroslav
Uhlíř, Doctor PP... pivovarcernahora.cz
23.9. Brněnský Majáles - open air festival. brno.
majales.cz

28.8. Podvečerní (grilovací) farmářský trh
v Rosicích - koná se na I. nádvoří rosického zámku.
kic.rosice.cz
29.8. Barokní slavnosti Feste Teatrale na zámku
Valtice - opera, hudba, tanec, drobné barokní radosti,
ohňostroj. zamek-valtice.cz
Září

Červenec
1.7.-31.8. Historická lukostřelba na hradě Bítov dospělí i děti si zde mohou vyzkoušet střelbu z luků a kuší
do terčů pod vedením zkušených střelců. hrad-bitov.cz

4.-7.9. Skupina historického šermu BUHURT
- na Bítově vystoupí na parkánové zahradě se scénkou
Pacholci. K ochutnání budou také staročeské placky.
Prohlídka zbraní a mučicích nástrojů. Vystoupení
vždy v 11:30, 13:00 a 14:30. Vstupné dobrovolné.
hrad-bitov.cz
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Z naší školy
Školní rok plný výzev
Milí čtenáři Ostopovického zpravodaje,
jedno lidové přísloví praví – Člověk míní, Pán Bůh
mění. V letošním školním roce jsme si to dokázali naplno. Doba mimořádného opatření přinesla do školy a
především každému z nás plno výzev, změn, nečekaných situací.
Velké poděkování patří tentokrát všem rodičům, prarodičům našich dětí a žáků. Jste výborní! Letošní vysvědčení totiž nepatří jen žákům, ale i Vám. Několik dlouhých týdnů jste museli být rodiči, učiteli i spolužáky
zároveň, a to nejen na plný úvazek (8,5 hodin pětkrát
v týdnu), ale bez přestání. Za pedagogy školy oceňuji
Vaše nasazení!
Oceňuji také naše žáky, kteří si prošli velmi netradičním školním rokem. Vzájemně jsme se poznali úplně

Z naší školy
jinak, než ve škole můžeme. Díky učení přes internet jsme
Vám každý den nakukovali do Vašich pokojíčků, vstupovali
do Vašeho soukromí, domácností. Zvládli jste to a my Vám
děkujeme.
Na závěr školního roku bych rád poděkoval všem zaměstnancům školy, kteří jsou tu pro Vás. Krásná škola bez kvalitních
pedagogů a provozních zaměstnanců, bez pomocníků, podporovatelů, naslouchajícího zřizovatele – není kvalitní škola.
Za sebe děkuji za důvěru, díky které mohu být v čele naší školy i další funkční období. Již 11 let se potkáváme ve škole, na
ulicích, v domácnostech a já jsem vděčný, že mohu pracovat mezi Vámi v Ostopovicích. I nadále chci z pozice ředitele podporovat dosavadní směřování školy a klást důraz na
poznávání života s respektem a v souvislostech.

Já se jenom chci rozloučit s učiteli, kuchařkami a školou. • Bořivoj Beneš

Petr Juráček

Škola mně přinesla spoustu nových věcí, spoustu jsem
se toho naučil. Bude mi to tady chybět. Chci poděkovat panu řediteli a ostatním učitelům, že mi pomohou
v nouzi. Škola mi přinesla spoustu radosti, pochopení
a kamarádů. Na téhle škole mně nic nechybí, jsem tady
spokojený. Bude mi chybět tohle učivo, protože je na jiných školách jiné. Nejsem rád, že tento rok se nekonala
škola v přírodě a spousta jiných akcí. Také bych chtěl
poděkovat všem žákům z 5. třídy. • MV

5. ročník

Chtěl bych poděkovat všem, co se o mě starali. Všem učitelům a naší třídě! Jsem vděčná za to, že jsme nepsali tolik
testů a že jsme se učili spíše hravým stylem, což mi velmi
Milí páťáci,
opět přichází konec školního roku, pro Vás je to poslední pomohlo. Jsem taky vděčná za trpělivost všech učitelů. Je
v naší škole. Vše je jakoby za Vámi, ale mnohem více před to hrozně moc věcí, za které bych této škole měla být vděčná :). Dala mi nové kamarády, super učitele. A hlavně to,
námi. Odchod na jiné školy, na 2. stupeň.
že jsem se do téhle školy každý den těšila. Byla to pro mě
nejlepší škola, plná zážitků. Nikdy na tuhle školu nezapoMám pro Vás pár přání a několik slibů.
Přeji Vám, abyste si vážili svých domovů, své obce Ostopo- menu! • Lucie Kubišová
vice, svého okolí. Po celou dobu v naší škole jste poznávali,
pojmenovávali, bádali, přemýšleli. Pracovali jste samo- Tato škola mi dala všechno, na co pomyslím ze stránky věstatně i společně. Učili jste se, své poznatky jste předávali domostí. Tato škola je nejlepší, přeji jí hodně štěstí a nosvým spolužákům, učitelům, rodičům a všem v Ostopo- vých studentů. Také učitelům, ať tady vydrží co nejdéle.
vicích. Budovali jste si lásku a úctu a respekt ke všemu • Eduard Dobrovodský
živému, k rodičům, k ostatním lidem, zvířatům, rostlinám
i ke všemu neživému. Přeji Vám, aby ve Vás vždy zůstalo Já se chci jen v dobrém rozloučit se školou.
nadšení a úžas, radost a chuť poznávat nové věci, pomá- • Andrej Tichý
hat druhým. Buďte féroví, jen tak se z Vás nikdy nestanou
Chci hrozně moc poděkovat všem učitelům, že to se mnou
núbisové.
vydrželi a naučili mě tolik věcí. Jsem moc ráda, že jsem
A slib? Jste a už napořád budete žáky naší školy, i když chodila do této školy. Učitelé mě dokázali připravit na druz ní odcházíte. Vracejte se do ní kdykoli. Je Vaše. Vaše hý stupeň a na přestup do jiné školy. Jen škoda, že nám
jsou i Ostopovice se vším, co o nich již víte a budete se dále nevyšla škola v přírodě, spíše škola v Praze. Myslím si, že
dovídat. Navštěvujte s hrdostí naše společná a nádherná tato škola je jedna z nejlepších škol v okolí.
• Daniela Humajová
místa - od sokečky po propustek pod Hitlerovou dálnicí.
Děkuji, že jsem mohl stát při Vás a pozorovat Vaše posuny
a výkřiky radosti, někdy i smutku. To vše k tomu našemu Škola mně bude chybět, ale i učitelé a vlastně všechno zde
v ostopovické škole. Škola mi dala spoustu vědomostí. Ale
životu patří.
Váš třídní Petr Juráček taky mi dala spoustu přátel, na které nikdy nezapomenu.
Také jsem se naučil např. matematiku, anglický jazyk atd.
Jsem vděčný za to, že jsem poznal hodně nových lidí.
Chtěl bych poděkovat za to, že mi paní kuchařky, když jsem Bohužel mně škola i něco nedala: chtěl jsem zažít každou
potřeboval něco uvařit, tak že mi vždycky pomohly. Děku- hodinu (školní), ale nezvonilo. Všichni, co hledáte školu
ji panu Majdlovi a panu Karlovi, že mi vždy otevřeli dílnu, (školku), doporučuji naši v Ostopovicích. • Marek Coufal
když jsem potřeboval něco kutit. Děkuji Lucce Povolné,
Jarce a Anetě, že mě doučovaly. Děkuji učitelům, že i když S touto školou bych se chtěl rozloučit, protože jsem do ní
jsem zlobil, že to se mnou vydrželi a nevzdali to se mnou. chodil 8 let a celkem mě to bavilo. Tato škola mě naučila
Děkuji všem, co krmili kočku Julinku, kuchařkám, Lence počítat, číst, psát, hrát na flétnu a něco o přírodě.
Balážové a panu řediteli, že Julinku nevyhodil. Ale hlavně Této škole jsem vděčný za to, že jsem sem mohl chodit,
děkuji této škole, že jsem se tu mohl tolik věcí naučit. • DB a za to, že mě toho naučila. • OŠ
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Škola mi našla kamarády, naučila mě číst, psát a základní věci k životu. Také jsem se seznámila s hodnými
lidmi. Jsem ráda, že jsem tu prožila 5 let svého života,
a vůbec toho nelituji. Je to ta nejlepší škola, kterou
znám. Škola mi nic nevzala, spíše jen dávala. Děkuji
všem učitelům, především panu řediteli, bývalé paní
učitelce Míši, paní učitelce Lucce a také paní učitelce
Anetě. Potkala jsem tu hodně lidí, na které nechci nikdy
zapomenout. Děkuji.
PS: Všem dětem a lidem doporučuji: choďte na tuto
školu. Lepší není. • Kateřina Zahradníková

Je škoda, že je tato škola jen do 5. třídy.
Chodila jsem na jinou školu a přešla jsem sem až na
začátku září 2019, takže jsem se plno věcí učila jinak.
Škola mi dala nové přátele, na které nikdy nezapomenu! A díky této škole jsem se naučila hrát na flétnu.
Jsem vděčná všem učitelům! Také jsem vděčná za to, že
máme možnost učit se např. na střeše, a také za to, že
jsem sem vůbec mohla chodit. Dřív jsem chodila jinam
a je zajímavé, jak má každá škola jiný styl učení. • EK
Tato škola je super, je tady zahrada na střeše, pískoviště a našla jsem si tu spoustu super kamarádek, ale jsou
tu i super učitelé. Také jsem se tu spousta věcí naučila
a také poznala. Jsem vděčná za to, že jsem sem mohla
chodit a prožít tu spoustu nových věcí.
Jsem smutná, že tato škola není do druhého stupně
(bylo by to super). • AH

Tahle škola mě naučila číst psát a počítat a mnoho dalších
věcí. Chci poděkovat všem učitelům a dalším zaměstnancům
školy za to, že mě naučili mnoho užitečných věcí. Také bych
chtěl poděkovat všem spolužákům, že se se mnou učili a pomohli mi. Jsem vděčný za to, že už mnoho věcí umím. Tahle
škola mi dala asi úplně všechno, jsou tam hodní učitelé a další takové věci. • Viktor Horák
Chtěl bych se rozloučit se školou, protože mi dala hodně přínosných informací a dovedností. Poskytla mně hodně příležitostí
vyzkoušet nové věci a objevit nová místa. Jsou tu hodní učitelé a
dá se tu hodně nových věcí naučit. Je škoda, že tahle škola nemá
druhý stupeň. Jezdíme tu na hodně výletů a také na školy v přírodě. Jsem rád, že sem chodím, ale je škoda, že musím odejít.
• Ondřej Doležil
Tato škola mi přinesla nové kamarády a vědomosti a nové
pomůcky a naučil jsem se s nimi pracovat. Vše učitelům a
paním učitelkám přeji všechno zdraví do roku 2021. • JT
Tahle škola mě připravila na hodně věcí, které budu potřebovat v životě. A jsem vděčný všem zaměstnancům téhle školy,
že mě naučili hodně věcí, které se mi budou hodit. A tahle škola mi bude chybět. Rád bych se rozloučil se všemi spolužáky.
A je velká škoda, že jsme nejeli do té Prahy. • Ondřej Čep
Tato škola mě hodně bavila hlavně v tělocviku. Hlavně mně
baví den dětí, kdy si bereme zvířátka do školy a učili se
o nich. Chtěl bych poděkovat hlavně učitelům, že mě naučili
něco nového. • JV
Tato škola mě naučila hodně věcí, naučila mě matiku, češtinu, angličtinu atd. • LZ
Ostopovická škola je skvělá hned z několika důvodů, třeba že:
každý rok uspořádá akce, které organizují žáci, je malá a ne moc
malá a podobně. Jsem ráda, že jsem tuto školu mohla poznat a
taky lidi z této školy. Moc bych chtěla poděkovat všem učitelům
i těm, kteří mě neučili, protože i ti mi pomohli ve spoustě věcech.
Taky jsem ráda, že jsem měla skvělou třídu, která mi pomohla.
Doufám, že tahle škola bude takhle skvělá i nadále a že si i ostatní žáci užijí pobyt na téhle škole a budou si jí vážit. • DL
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Koronavirus vzdělávání na Univerzitě třetího věku MU nezastavil
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslí na Bližší informace o připravovaných kurzech včetně prograseniory i v době pandemie a připravuje pro ně online mů naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz.
vzdělávací aktivity. Program výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání seniorů na Univerzitě
třetího věku bylo přerušeno na Masarykově univerzitě
jako na jedné z prvních univerzit. Důvod byl nevystavovat věkově nejohroženější skupinu nebezpečí onemocnění
COVID-19.
V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu na YouTube. V předem stanovený čas jsou
posluchačům U3V vysílány přednášky z různých oborů,
např. astronomie, dějin umění, ekonomie, historie či literatury a dalších.
Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy, které byly nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční
kurzy byly zrušeny. Jedná se např. o kurzy Po stopách významných civilizací a kultur Latinské Ameriky, Trénování
paměti nebo Tajemství skrytá v DNA. S lektory senioři komunikují pomocí videopřenosu v reálném čase s možností
aktivního vstupu do diskuse.
Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách
Univerzity třetího věku MU vytvořena sekce pro studium
doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací materiály a videa věnující se např. pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii nebo historii.
Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat
se v přednáškových místnostech Masarykovy univerzity.
Připravujeme proto také kurzy na nový akademický rok,
který nás čeká. Přihlašování do těchto kurzů se uskuteční od září 2020. Zájemci se budou moci přihlásit do 1.
ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu nebo do
jednoletých kurzů Kulturní dědictví a památková péče na
Moravě a Univerzita třetího věku v Moravském zemském
muzeu.
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Lesní stezka na Přední hoře

Kácení na Přední hoře
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