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Záměr vydávat v naší obci tištěné periodikum vzešel 
z radnice. Sestavením redakčního kolektivu byl po-
věřen člen tehdejšího obecního zastupitelstva dr. Pa-
vel Breinek. První číslo s názvem „Náš reportér“ vy-
šlo v březnu 1992 nákladem 400 výtisků, jeden list 
formátu A4 stál 1 Kč a od září 1995 byl zdarma. Re-
dakční kolektiv vedl pan Ladislav Horák a tuto práci 
velice pečlivě vykonával až do svého odchodu na věč-
nost v květnu 1997. Následně se této práce ujala paní 
Libuše Dobrovodská, která si počínala stejně svě-
domitě a byla duší celého kolektivu. Redakční rada 
sbírá zajímavé informace ze současnosti i z minulosti 
a tímto je předává čtenářům. Pravidelné a nejdůleži-
tější články bývají z radnice, která informuje občany
o hospodaření obce, o tom, jaké mají povinnosti,  
o výši plateb za služby, o rozhodování zastupitelstva 
aj. Pečlivě je ve zpravodaji vedena matrika o počtu 
narozených a zemřelých spoluobčanů. Ve zpravodaji 
jsou různé rubriky či statě i na pokračování – histo-
rické, aktuální, zajímavé i poučné. Mnoho článků je 
o místní škole, od vyučujících i dětí. Své místo zde 
mají i informace o činnosti místních spolků a organi-
zací.Vítané jsou i příspěvky od občanů.

Střípky z minulosti zpravodaje
Pan Ladislav Horák se v roce 1994 sešel náhodně 
s bývalým řídícím učitelem p. V. Kupčíkem a ten se 
ho ptal, proč byl zvolen takový nečeský název pro 

tento časopis. On se nad tím zamyslel a na první 
redakční schůzce bylo toto projednáno a název 
od r. 1995 změněn na stávající – Ostopovický zpra-
vodaj.

V roce 2001 zde byly zveřejněny i výsledky sčítání 
domů a lidí. K 1. 3. 2001 měla obec 1303 obyva-
tel, 345 domů a 500 bytů. Píše se také o význam-
ných osobnostech. Mezi takové jistě patří i Josef 
Palkovský, který od roku 1886 učil na místní škole 
a zúčastňoval se všech veřejných aktivit obce. Byl 
dominantní osobností, členem obecního zastupi-
telstva, zakladatelem a starostou místního Sokola, 
vytvořil i divadelní scénu a v kostele hrával na var-
hany.

Připomínána a popisována jsou divadelní vy-
stoupení místních ochotníků v přírodě v Šelši i 
na sokolovně, jsou zařazeny i informace o osto-
povickém folklóru. Soubor Vostopovský babe se 
velmi dobře rozvíjel, a když mezi sebe přijaly ženy 
i muže, změnil se název na Vostopovčáci. Soubor 
vystupoval při místních akcích, v okolních obcích 
i ve Strážnici.

Řada článků ve zpravodaji je i o rozvoji sporto-
vání. Nejvyšší mety dosáhli házenkáři postupem 
do 1. ligy. K 90. výročí vzniku ČSR – 28. 10. 2008 
byla při staré, již neprůchodné cestě k Bosonohám 
vysazena lípa. Byly zveřejněny také informace 
o stavbě tzv. Hitlerovy dálnice a jejích širších sou-
vislostech.. Připomenuty byly také 2 mlýny v obci 
– Podskalní mlýn p. Chvalkovského a Jemelkův 
mlýn, který je na konci ulice Družstevní. Ta ústí až 
k cestě do Starého Lískovce a je oddělena od obce 
širokým pruhem dálnice D1. V tomto mlýně se 
mlelo až do roku 1977.
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Dvacet roků zpravodaje

Zpravodaji, zpravodaji náš,
vždycky pro nás něco máš.

Dlouhých dvacet roků již tě čteme,
a proto ti k svátku gratulujeme.



Informace o změně v tarifu IDS JMK

Od 1. 1. 2012 došlo ke změně cen jízdného v Brně a Jihomorav-
ském kraji. Občané Ostopovic mohou využít některé nové nabíd-
ky, které usnadní cestování. Přinášíme jejich přehled:

DŮCHODCI A INVALIDNÍ DŮCHODCI DO 70 LET

Cestujete do Brna jen občasně a výjimečně: pro cestu 
do centra Brna (zóny 100) je potřeba základní jízdenka pro 3 zóny 
za 27 Kč. Pro cestu do Starého Lískovce na Osovou je potřeba jíz-
denka na 2 zóny za 20 Kč. Pokud jezdíte většinou jen z Ostopovic 
do Brna a zpět, už se nevyplatí zvláštní roční kupón za 420 Kč 
opravňující k využívání zlevněných jízdenek při cestách po Brně. 
Cenu jízdného mezi Ostopovicemi a Brnem tento kupón nesni-
žuje!

Cestujete do centra Brna aspoň 3x týdně: vyplatí se před-
platní jízdenka pro důchodce pro zóny 100, 101 a 410 – měsíční 
620 Kč, čtvrtletní 1560 Kč, roční 5470 Kč. Při 5 cestách týdně činí 
úspora proti jednorázovým jízdenkám 460 Kč měsíčně.

DŮCHODCI NAD 70 LET / DOPROVOD DÍTĚTE DO 3 LET

Cestujete do Brna (třeba i jen do Starého Lískovce) jen 
občasně a výjimečně: je zapotřebí si vyřídit bezplatný kupón 
pro zóny 100 + 101. Potom si pro cestu do Brna nebo zpět označte 
doplatkovou jízdenku pro 1 zónu za 16 Kč. Tuto jízdenku si označ-
te hned, jakmile nastoupíte do autobusu.
Cestujete do Brna (třeba i jen do Starého Lískovce) as-
poň 2x týdně nebo častěji: vyřiďte si roční zvláštní kupón 
za 2400 Kč. Umožňuje bezplatné cestování nejen do Brna, ale 
v rámci celého kraje. Již při dvou cestách týdně ušetříte za rok 
800 Kč. Pozor, tento kupón neplatí mimo Brno v pracovní dny 
do 8:00. V této době je zapotřebí si pro cestu z Ostopovic do Brna 
koupit jízdenku za 16 Kč.

Cestujete do Brna (třeba i jen do Starého Lískovce) as-
poň 3x týdně a většinou ráno do 8:00: pořiďte si jízdenku 
měsíční pro seniory a doprovod za 280 Kč.
Jízdenku pro doprovod dítěte může využít jakákoli osoba (matka, 
otec, babička apod.), s níž společně cestuje dítě do 3 let, pro které 
je jízdenka vydána.
Jak seniorům, tak maminkám doporučujeme koupit roční jízden-
ku za 2400 Kč, vyplatí se i tehdy, pokud si v pracovním dnu při 
ranním cestování budete muset dokoupit jízdenku. Jako bonus 
navíc získáte možnost cestování po celé jižní Moravě vlaky, auto-
busy, městskou dopravou.

DĚTI DO 15 LET
Při koupi předplatní jízdenky nově nebudou muset v září vyřizo-
vat žlutomodrý žákovský průkaz. Bude možné si předplatní jíz-
denku koupit rovnou bez návštěvy školy a získání potvrzení.

Pravidla cestování pro ostatní skupiny občanů se nemě-
ní. Případné nejasnosti lze řešit na emailu: info@kordis-jmk.cz 
nebo na telefonu 5 4317 4317.
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Z historických článků nelze opomenout 100 let od postavení naší 
kaple, na niž si místní občané poctivě nastřádali „milodary v ho-
tovosti“. Kaple stojí na návsi, která nepatřila k ozdobám obce, neb 
v jejím středu byla nehluboká vodní prohlubeň sloužící zejména 
v letních měsících ke koupání vesnických vepřů, které obecní 
pastýř hnal z pastvy. Poblíž této louže stávala štíhlá zděná obec-
ní zvonice. Radní se rozhodli ji zrušit, vymazat z obce páchnoucí 
mokřinu a na tomto místě postavit svatostánek. Louži odvodnili, 
bahnisko zavezli štěrkem a na něm pak postavili kapli. Vnitřní 
vybavení a ozdobná okna zafinancovali někteří zámožnější obča-
né. Když byla kaple dostavěna, vybrali si občané svého ochránce 
a patrona. Kaple byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli.

J.T.

pokračování z titulní strany...

Jarní úklid
Teplé jarní dny konečně vystřídaly letošní nevyzpytatelné zimní 
počasí. V průběhu druhé poloviny března tak mohl proběhnout 
jarní úklid a blokové čištění místních komunikací v obci. Na úkli-
du před svými domy se podílela také řada občanů. Za tuto po-
moc, stejně jako za pomoc s úklidem sněhu v zimních měsících, 
děkujeme.

Kontejnery na textil
Starý nepoužitelný textil už není nutné odvážet do města nebo 
vyhazovat do popelnic. Vedle objektu bývalé samoobsluhy v uli-
ci Na Rybníčku je totiž od začátku března umístěn kontejner na 
použitý textil. Sesbíraný odložený textil je pravidelně odvážen, 
poté projde tříděním a podle stupně opotřebení a druhu materiá-
lu se určí jeho další použití. Funkční oblečení se využije k pomo-
ci lidem tzv. třetího světa (Tanzanie, Burundi), ostatní textil se 
zpracovává na čisticí textilie, výrobu koberců nebo jako izolační 
materiál.
Sběr a separaci použitého textilu a jeho další využití a zpracování 
zajišťuje firma E+B textil, s. r. o.

Zahájení stavby sběrného dvora
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby sběrného dvora zvítě-
zila firma Mertastav, s. r. o. s nejnižší cenou ve výši 6,5 milionu 
Kč. Stavba bude zahájena v měsíci dubnu a dokončena v průběhu 
léta. Veřejnosti by pak měl nový sběrný dvůr začít sloužit od pod-
zimu a kromě výrazného rozšíření sortimentu sbíraných odpadů 
umožní další zlepšování odpadového hospodářství v naší obci.

Knihovna má rychlé připojení na internet
Po doplnění polic a stolů do čítárny jsou v místní knihovně od 
poloviny března k dispozici také dva počítače s rychlým připoje-
ním na internet. Tato služba je zdarma a k dispozici je čtenářům, 
kromě řady knižních novinek, také časopis d-test a přístup do 
elektronické databáze jeho dřívějších spotřebitelských testů.

Vodné a stočné obec nezdraží
Také díky kladnému výsledku hospodářské činnosti obce za rok 
2011 zůstává zachována výše cen vodného a stočného v následují-
cím období na úrovni loňského roku, tzn. vodné 22,-Kč bez DPH 
a stočné 37,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
návrh cen vodného a stočného na svém 1. zasedání 15. března. 
Do konečné ceny vodného a stočného se ještě promítnou vládou 
připravované změny sazby DPH.

Vlajka pro Tibet a Hodina Země
Tak jako v minulých letech je měsíc březen také měsícem zapoje-
ní Ostopovic do mezinárodních kampaní Vlajka pro Tibet a Ho-
dina Země. Dne 10. března proto na obecním úřadu opět zavlála 
pestrá tibetská vlajka a v sobotu 31. března od 20:30 do 21:30 
bude vypnuto pouliční osvětlení v obci.

Obec informuje

Ostopovický zpravodaj v novém
Ostopovický zpravodaj vstupuje do třetího desetiletí své existen-
ce a činí tak v nové grafické podobě. Věříme, že se Vám bude lí-
bit, a přivítáme Vaše příspěvky či návrhy na další zlepšení jeho 
obsahu.

Jan Symon
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Vodné Předpokládané náklady r. 2012

Provozovatel 400,000

Analýzy 80,000

Energie 220,000

Opravy, údržba+rezerva 510,000

Poplatek CÚ 200,000

Ostatní služby a materiál 20,000

Celkem 1,430,000

náklad na Vodné 22

Stočné Předpokládané náklady r. 
2012

Provozovatel 320,000

Platba BVaK 1,500,000

Opravy, údržba+rezerva 533,000

Ostatní služby a materiál 50,000

Elektrická energie 2,000

Celkem 2,405,000

náklad na Stočné 37

Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 15. 3. 2012
Zpracovala: Magda Jelínková

Návrh ceny vodného a stočného na 
období 4/2012-3/2013 (bez DPH)

Daňové příjmy 9 949 300

Místní poplatky 902 000

Správní poplatky 60 000

Dotace ze státního rozpočtu v rámci sou-
hrn.dotač.vztahu

569 600

Dotace od ÚP na VPP ÚZ 13232 Ná 33 Zd 1 1 600

Dotace od ÚP na VPP ÚZ 13232 Ná 33 Zd 5 9 200

Inv.dotace na zbudování sběr.dvora ÚZ 372 410 000

Inv.transf. ze SFŽP na „rekonstr.ZŠ+MŠ“ 
ÚZ 90877

27 300

Ost.př.transfery ze st.rozpočt. na „rekonstr.
ZŠ+MŠ“ ÚZ 15835

464 300

Inv.transf.od mezinár.inst. 765 000

Činnosti knihovnické 4 400

Rozhlas a televize 128 000

Záležitosti sdělovacích prostředků 2 000

Záležitosti kultury 80 000

Nebytové hospodářství 39 600

Komunální služby a územní rozvoj 148 000

Příjem za třídění odpadu 160 000

Činnost místní správy 5 000

Příjmy finančních operací 35 000

Příjmy celkem 13 760 300

Pěstební činnost - zalesnění skládky 5 000

Silnice 369 000

Ost. zál. pozemních komunikací 150 000

Provoz veřejné silniční dopravy - IDS 120 000

Pitná voda 250 000

Základní školy 7 539 500

Činnosti knihovnické 116 500

Ostatní záležitosti kultury - kronika 3 000

Činnost registrovaných církví a náboženských spo-
lečností

50 000

Rozhlas a kabelová televize 128 100

Ostatní záležitosti sděl. prostředků - Ostopovický 
zpravodaj

90 000

Ostatní záležitosti kultury - kultura v obci 160 000

Ostatní tělovýchovná činnost 80 000

Využití volného času dětí a mládeže 41 000

Ostatní zájmová činnost - kluby a sdružení 31 000

Nebytové hospodářství - víceúčelová budova Lípová 71 000

Veřejné osvětlení 425 000

Pohřebnictví 25 000

Územní plánování 50 000

Komunální služby a územní rozvoj - pozemky 15 000

Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. 
rozvoje

5 000

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000

Sběr a svoz komunálních odpadů 8 545 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 935 800

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 20 000

Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora 
samost.bydlení

22 500

Ochrana obyvatelstva 10 000

Požární ochrana 17 800

Zastupitelstva obcí 829 000

Činnost místní správy 1 363 000

Výdaje finanč. operací 15 000

Pojištění - obec. budov 24 000

Ostatní finanční operace 19 300

Finanční vypořádání minulých let 3 100

Výdaje celkem 21 548 600

Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Změna stavu krátkodob.pro-
středků na bank.účtech

9 121 700

Splátky úvěru -1 333 400

Financování celkem 7 788 300

Zastupitelstvo obce Ostopovice schválilo rozpočet
na svém zasedání dne 15. 3. 2012

MgA. Jan Symon
starosta obce

Financování v Kč

Rozpočet Obce Ostopovice na rok 2012
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Podle radostné zvěsti staré zhruba 2000 
let se do Betléma vedeni hvězdou vyda-
li poklonit nově narozenému králi také 
mudrcové od východu. Podle přinesených 
darů a také dalších znaků je tradice pova-
žuje za tři krále. Na počátku roku, poblíž 
jejich svátku, uspořádala Charita Česká 
republika letos už podvanácté Tříkrálo-
vou sbírku. Koledování ve prospěch po-
třebných proběhlo v sobotu 7. ledna také 
v Ostopovicích. Sedmi skupinkám malých 
i velkých dobrovolníků se v obci na pod-
poru projektů Charity Česká republika 
podařilo od našich spoluobčanů vybrat 
celkem 52 426 korun. Jak řekl v komen-
táři k výsledkům sbírky ředitel Charity 
ČR Oldřich Haičman: „Každá koruna 
znamená most mezi dárci a lidmi v nou-
zi, kterým Charita pomáhá. Děkujeme 
všem, kteří na tom mají zásluhu.“ Krom 
dobrovolníků patří poděkování také všem 
těm, kteří v duchu spotu provázejícího 
sbírku „otevřeli koledníkům své dveře 
a potřebným také svá srdce a dlaně“.

P.CH.

Tříkrálová sbírka 2012

Krom kolednických obchůzek patřila první sobota letošního roku v Ostopovicích také 
tradičnímu Tříkrálovému koncertu. Program připravený do naší kaple svatého Jana 
Křtitele žel přilákal asi jen pět desítek posluchačů, na které čekalo vystoupení souboru 
staré hudby Musica Poetica. Prostřednictvím vánočních skladeb F. Cacciniho, D. Buxte-
hudeho, A. Scarlattiho, A. Lottiho, J. S. Bacha, J. A. Seelinga a V. Rathbergera jeho čle-
nové nabídli přiblížení atmosféry a myšlení barokní doby a člověka. Zejména varhaník 
Martin Jakubíček o to, vedle dalších členek souboru, usiloval jak precizní interpretací 
staré muziky, tak prostřednictvím postřehů a historek ze života, spojených s hudební-
mi produkcemi všeho druhu. Ke slyšení taky byly zážitky varhaníka - otce hlídajícího 
na kůru v katedrále své neposedné ratolesti nebo informace o domnělé nákaze tuber-
kulózou na jednom z našich hradů. Za varování před ní turisté kdysi mohli považovat 
pozvánku na koncert souboru Telemann Barok Collegium s až nepatřičně zvýrazněnými 
iniciálami. V souvislosti s návštěvou našeho Tříkrálového koncertu si dovolím tvrdit, že 
jeho organizátoři zřejmě také marně čekali na početnější publikum. Nicméně ti, kteří 
přišli, se tehdy stejně jako letos dočkali času s příjemnou hudbou doby dávno minu-
lé, o jejíž přednes a celkovou náladu večera se krom zmiňovaného Martina Jakubíčka 
postaraly také houslistka Eva Kalová, Kateřina Stávková s violou da gamba a vedoucí 
souboru, mezzosopranistka Jana Janků.

P.CH.

Stará hudba u nás asi netáhne

Velké i malé návštěvníky tradičních maš-
karních karnevalů v naší sokolovně určitě 
upoutal impozantní tříhlavý drak se svítí-
címa očima v rohu šikmo proti vchodu do 
sálu, stejně jako stylizované peklo na jevi-
šti. Dospělí i děti se organizátory v pátek 
a v neděli před Popeleční středou nechali 
pozvat na cestu z pohádky do pohádky. 
K atmosféře večera nebo dětského odpo-
ledne jistě přispěly také kulisy vytvořené 
před lety ostopovskými ochotníky, v sále 
se jich objevila zhruba desítka. Sebekrás-
nější výzdoba by však nebyla nic plat-
ná, kdyby to v sokolovně nežilo, ale toho 
se nikdo bát nemusí. Určitě to dosvědčí 
sami návštěvníci, které v našem regionu 
nezvykle, ale podle všech pohádkových 

Pohádkový víkend pravidel, přivítal sám vládce hor Krako-
noš. Milovníci písniček si na své přišli při 
neotřelém zpodobnění některých moti-
vů filmových pohádek a „korunu“ všemu 
(myšleno jen v tom nejlepším smyslu) na-
sadil příběh vdavekchtivé Sněhurky, která 
neváhala vypsat konkurz na ženicha. Také 
v podání našich „skoroochotníků“ se na-
konec dočkala. Jen nechtějte vědět, koho 
si vzala.
Takto se v průběhu pátečního večera bavi-
li dospělí, aby se maškarním veselím moh-
li v neděli odpoledne nechat unést také 
naši nejmenší. Zaplnili dobře polovinu 
sálu, tu druhou pak obsadili rodiče s dal-
ším doprovodem a patřičnou dokumen-
tační výzbrojí. Fotilo a natáčelo se pořád 
a všude. Takto získaná a možná i uložená 
data snad po letech připomenou nepře-

tržitý dvou a půl hodinový program plný 
pohybu a soutěží. K nim neúnavně vybízel 
Křemílek, který se nakonec dočkal i svého 
kamaráda Vochomůrky.

P.CH.



O
ST

O
PO

V
IC

K
Ý 

ZP
RA

V
O

D
A

J 
 ro

čn
ík

 X
X

I, 
čí

slo
 1

 
 st

ra
na

 5

Maškarní karneval

Karneval MŠ, Řeřichový den, Afrika nevšedníma očima

foto Zdeňka Rotterová a Ivo Klemeš



Rychlé společenské změny a složitost moderního světa se promítají do všech oblastí 
našeho života, tedy i do školství. Vedle změn, které jsou pozorovatelné zvenku (např. 
výstavba nové školy), se proměňuje i obsah a způsob vzdělávání. První stupeň základní 
školy, označovaný jako primární škola, je stále místem, kde děti zahajují svou vzdělávací 
cestu, na níž si postupně vytvářejí vztah ke škole, poznání a práci. Na této cestě poznání 
je provázejí učitelé, kteří jim pomáhají vyznat se ve společenských a přírodních jevech 
svého okolí, pochopit souvislosti a inspirují je. K tomu je třeba, aby se dokázali zorien-
tovat v záplavě poznatků a uměli je uspořádat k předání žákům v „ladu a řádu“ podle 
určitých pravidel, podněcujícími metodami v bezpečném klimatu školy a třídy. To jsou 
základní předpoklady pro rozvoj dítěte.

Jedním z úkolů školy je naučit se učit. Učením není mechanické osvojování učiva, pouze 
zpaměti a bez porozumění. To, co se žák naučí, neslouží jen k „odříkání“ u tabule, ale 
má to přispívat k rozvoji jeho schopností a „životních dovedností“, které mu umožní 
postarat se o svůj život, tzn. aktivně a samostatně získávat informace, pracovat s nimi, 
zkoumat, hledat ve spolupráci s ostatními řešení problémů.

Pro osobnostní rozvoj žáka je třeba vytvářet vhodné podmínky k učení a podporovat 
u něj vše dobré. Proto se mění prostředky výchovy pro život ve 21. století, mezi něž pa-
tří především vzdělávací individualizace. V jejím rámci má učitel porozumět potřebám 
každého dítěte, citlivě se v nich orientovat a na základě toho přizpůsobovat vyučova-
cí postupy. Potřebuje znát, o čem dítě přemýšlí, co ho trápí, jaké má názory, s čím je  
spokojený atd. V primárním vzdělávání jsou ve výuce doporučovány postupy podně-
cující žákovu činnost, neboť jak známo, člověku slouží nejlépe vědomosti, které nabyl 
vlastním úsilím a přímou zkušeností. Osvědčuje se, když dítěti umožníme hledat, zkou-
šet, experimentovat a zkoumat realitu až k dosažení úspěchu. Podaří-li se učiteli vyklá-
dat učivo jako dobrodružství poznání, tzn. propojovat informaci a zkušenost s prožitky, 
podporovat radost z poznání (nikoliv strach z neúspěchu), pak se mu jistě podaří rozví-
jet žákovu vůli učit se, jeho spokojenost a motivaci pro školní práci. Je to samozřejmě 
práce mnohem náročnější než u učitele — rutinéra.

Vedle zřetele k individualitě žáka je ve škole věnována pozornost rozvoji spolupráce, 
tvořivosti a dialogu. Jde o přirozenou reakci na realitu dneška, kdy dominuje vliv spo-
lečnosti posilovaný technikou, kdy média vytlačují z rodin tradice a rituály, omezují 
bezprostřední styky, komunikaci, spolupráci a společenskou zábavu. Je v zájmu školy 
a rodiny nedopustit ústup svého výchovného vlivu.
Škola jako společenství dětí a dospělých (učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců) se 
stále více otevírá veřejnosti. Její život má přesahovat do života obce i širší společnosti. 
Každý občan má přece své vzpomínky na školu a mnohdy i aktuální zkušenosti od svých 
dětí. Možná se i zamýšlí nad kritérii posuzování „dobré školy“. Přikláním se k názoru, 
že dobrá škola představuje syntézu různých přístupů ke vzdělávání, neodmítá systema-
tickou výuku, neabsolutizuje zájem žáka, nesnaží se vytlačovat některé postupy učení. 
Je integrací minulého se současným, vše pozitivní z minulosti je obohacováno tím, co 
přináší současná úroveň poznání. Ve výchově vzájemně nevylučuje či jednostranně ne-
absolutizuje jednotlivé prvky ve dvojicích: „dítě - učivo“, „žák - učitel“, „náročnost - lás-
ka“, „spontaneita - řízení“, „svoboda - kázeň“, „hra - učení“, „práce - radost“, nýbrž obojí 
vzájemně integruje.
Dobrý učitel je vždy ten, kdo si je vědom svého základního poslání – dávat chuť žít, 
myslet, dobře pracovat, produkovat krásu, kdo touží po lidském porozumění, po životě 
v pohodě a pravdě. Dobrý učitel chápe význam dětství a ví, že základem výchovy je ná-
podoba, ale také úsilí a důslednost.

Žijeme ve světě sice pokročilejším ve vývoji, dokonalejším, pohodlnějším, ale přitom 
méně spravedlivém a bezpečném, s nedůstojnými a nezákonnými manýry. Odpor k to-
talitě řádu, živelný chaotický vývoj, vulgarita, neslušné projevy na veřejnosti značně 
znesnadňují učitelovu (i rodičovskou) pozici ve výchově a v procesu učení kulturně žít.
Dobrá škola však hledá cesty k tomu, aby zamezila destrukci vnímání světa a vlastní při-
rozenosti. Staví na silných stránkách dětské osobnosti, nedovoluje manipulaci a ovládá-
ní dětí. Vede své žáky tak, aby se chtěli učit, aby měli možnost projevit své silné stránky. 
Největším vzorem pro děti jsou jejich rodiče, kteří vědí, že není na světě štěstí bez úsilí 
a odříkání, které je člověk ochoten svým ideálům přinášet. Proto by učitelé a rodiče měli 
hledat společnou cestu k tomu, aby se získané znalosti ve škole „proměňovaly v dobré 
činy“, aby se slovní vyjádření žáků, učitelů a celé populace promítala do obecné lidské 
slušnosti.
A k tomu Vám přeji hodně zdaru, sil a pochopení.

Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
vedoucí katedry primární pedagogiky

Pedagogická fakulta MU

A jsme tu. Připojily jsme se k Žabičkám 
a Ježečkům, jakožto další kamarádi ze za-
hrady krtečka, v lednu tohoto roku. Žabič-
ky a Ježečci mají nyní o 17 kamarádů více 
a velice rádi s nimi trávíme čas. Naše třída 
se nám velmi líbí, nejvíc si hrajeme v ku-
ličkovém bazénku a paní učitelky a škol-
nice se o nás pěkně starají. Baví nás se tu 
učit novým věcem a rádi tu vyrosteme až 
do předškolních let.

Barbora Polášková

Třída Myšky
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Primární vzdělání na vesnické škole v 21. století
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Jak jsme již informovali v předešlých číslech zpravodaje, naše škola získala 
dotaci na zajištění kvalitnější výchovy a vzdělávání v naší organizaci.
Smlouva byla podepsána již v březnu 2011, od té doby se dějí věci, které jsou 
pro tak malou školu obrovskou výzvou, která není standardní. Celková výše 
uznatelných nákladů je 1 876 241 Kč.

Co nás vedlo k podání žádosti?
Doposud hodnocení naší školy – autoevaluace – probíhalo spíše nahodile, 
bez systému, proto se vedení školy rozhodlo k zavedení kontinuálního mo-
delu hodnocení kvality instituce – hodnotícím modelem CAF (Common As-
sessment Framework – společný hodnotící rámec). Nastavený a realizovaný 
model je nutným předpokladem ke kvalitnímu rozvoji školy zaměřujícímu se 
na tvořivost žáků a na komunitu, v níž působí. Dobrá vize školy podložená 
výsledky analýz pomůže i ke zvýšení konkurenceschopnosti oproti větším br-
něnským školám.
Jedním z palčivých problémů českých škol je kvalitní nastavení hodnocení 
zvládnutých kompetencí u jednotlivých žáků. Z tohoto důvodu se škola roz-
hodla k tvorbě nového modelu hodnocení žáků dle kompetencí respektujícího 
moderní metody výuky. V souvislosti se změnou testování a ověřování vědo-
mostí, dovedností a postojů bude nezbytné navrhnout i změny ve výuce příro-
dovědných předmětů a úpravu ŠVP.

Jednotlivé klíčové aktivity
1. Rozšíření znalostí a kompetencí pedagogů a managementu
Aktivita zahrnuje vzdělávání pedagogických pracovníků pro účely zkvalitnění 
výuky, zkvalitnění chodu školy a pro hladký průběh projektu.
2. Příprava k hodnocení školy pomocí modelu CAF
Aktivita zahrnuje dokonalé zvládnutí metodiky pro zavedení modelu hodnoce-
ní kvality CAF a nastavení komunikace při sebehodnocení.
3. Realizace hodnocení podle modelu CAF a vypracování akčního plánu
Tato aktivita bude zaměřena na samostatnou analýzu kvality školy podle mo-
delu CAF, sestavení plánu zlepšování a tvorbu dlouhodobého plánu.
4. Tvorba a implementace hodnotících modelů v přírodovědných předmětech
Cílem této aktivity je vytvořit komplexní soubor modelů pro hodnocení žáků 
v přírodovědných předmětech tak, aby systém hodnocení žáků vytvářel moti-
vující prostředí pro výuku žáků.
5. Inovace výuky přírodovědných předmětů
Zároveň se zavedením nových hodnotících modelů bude inovována i samotná 
výuka.

Průběh projektu
V současné době škola spolupracuje s více než 10 externisty, kteří pomáhají 
pedagogům nastavovat systém, který bude připraven pro nás a bude tvořen 
námi.
V rámci sebehodnocení modelem CAF připravujeme hlavních 9 kritérií, která 
komplexně nahlíží na celou organizaci a odhalují slabé i silné stránky.
V oblasti tvorby hodnotících modelů a inovace výuky přírodovědných před-
mětů procházíme sérií školení a workshopů, které nám pomáhají nahlížet na 
průběh vzdělávání a výchovy z jiných úhlů. Hlavním objektem zájmu se tak 
stává samotný žák, který přebírá zodpovědnost za své výsledky a vědomosti. Je 
přirozeně motivován k iniciativě a vlastnímu vnoření do výuky. Připravujeme 
inovace, které by měly vést k větší spolupráci mezi žákem, učitelem a rodiči. 
Kromě úpravy školního vzdělávacího programu připravujeme celkový systém 
hodnocení a autoevaluace žáků. Chystáme slovní hodnocení jako součást vy-
svědčení, společné schůzky žáka, učitele, rodičů, jednotný systém hodnocení 
ve škole, definujeme si priority. Diskutujeme nad jednotlivými kroky, které po-
vedou k předávání zodpovědnosti a sebevědomí našich žáků. Díky spolupráci 
se školním psychologem můžeme změny průběžně hodnotit a porovnávat.
Projekt bude ukončen v červnu, tedy v době, kdy vyjde další číslo zpravodaje. 
Pevně věříme, že dojdeme až ke zdárnému splnění všech monitorovacích indi-
kátorů a pozvedneme kvalitu výuky, ale i celé školy.

Petr Juráček, ředitel školy, manager projektu

Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitněj-
ší výuce na ZŠ Ostopovice

è

autor kresby: Jan Vavruša



Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje
● program zasedání zastupitelstva.
● Rozpočtové opatření č. 7/2011.
● Hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2011, 
který činí zisk 774 586,62 Kč.
● cenu vodného a stočného na období 4/2012 – 3/2013 ve výši:
vodné – 22 Kč/m3 bez DPH
stočné – 37 Kč/m3 bez DPH
● Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 
Ostopovice, okres Brno-venkov, p. o., za rok 2011, který činí  
93 344,21 Kč, a souhlasí s přesunutím financí do rezervního fon-
du organizace.
● Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ a ZŠ Ostopovice, p.o.
● Rozpočet obce na rok 2012 dle zveřejněného návrhu ze dne 
29. 2. 2012.
● Rozpočet sociálního fondu na rok 2012.
● nabídku paní Vlasty Klaškové na koupi pozemku p.č. 398/3 
v k.ú. Ostopovice a kupní smlouvu na pozemek p.č. 398/3 v k.ú. 
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a paní Vlas-
tou Klaškovou jako kupující za dohodnutou kupní cenu ve výši 
8.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
● nabídku pana Radoslava Sojky na koupi pozemku p.č. 398/15 
v k.ú. Ostopovice a kupní smlouvu na pozemek p.č. 398/15 
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a pa-
nem Radoslavem Sojkou jako kupujícím za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 6.800,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
● nabídku manželů Jaroslavy a Jiřího Sojkových na koupi po-
zemku p.č. 398/12 v k.ú. Ostopovice a kupní smlouvu na poze-
mek p.č. 398/12 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako 
prodávající a manžely Jaroslavou a Jiřím Sojkovými jako kupu-
jícími za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.400,- Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem.
● nabídku manželů Denisy a Michala Petrášových na koupi po-
zemku p.č. 1588 v k.ú. Ostopovice a kupní smlouvu na pozemek 
p.č. 1588 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodáva-
jící a manžely Denisou a Michalem Petrášovými jako kupujícími 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč a pověřuje staros-
tu jejím podpisem.
● nabídku pana Ladislava Bumbálka na koupi pozemku p.č. 
1594  v k.ú. Ostopovice a kupní smlouvu na pozemek p.č. 1594 
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a pa-
nem Ladislavem Bumbálkem jako kupujícím za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 7.200,- Kč a pověřuje starostu jejím podpi-
sem.
● nabídku paní Evy Sobotkové na koupi pozemku p.č. 1228/2 
v k.ú. Ostopovice a kupní smlouvu na pozemek p.č. 1228/2 
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a paní 
Evou Sobotkovou jako kupující za dohodnutou kupní cenu ve 
výši 22.310,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
● Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ostopovice 
a JMP Net, s.r.o. – plynovod ulice Krátká a pověřuje starostu 
jejím podpisem.
● Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
mezi Obcí Ostopovice a E.ON Distribuce, a.s. – MŠ Ostopovice, 
smyčka NN a pověřuje starostu jejím podpisem.
● Dohodu o finančním příspěvku mezi obcemi Ostopovice, Ne-
bovidy, Moravany, Želešice, Ponětovice, Tvarožná, Blažovice 
a městem Modřice a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere 
na vědomí
● usnesení z jednání rady obce ze dne 5. 12., 19. 12., 28. 12. 
2011, 2. 1., 9. 1., 23. 1., 1. 2., 20. 2. 2012.
● Předpokládané výnosy a náklady na hospodářskou činnost 
na rok 2012.

Zastupitelstvo obce souhlasí
● se schválením Dodatku smlouvy se společností A.S.A na sní-
žení ceny svozu směsného komunálního odpadu o 5 % oproti 
roku 2011 za podmínky prodloužení výpovědní lhůty 12 měsíců.

Zapsala: Radka Švihálková

Výpis usnesení ze zasedání 
zastupitelstva 15.3.2012

V novém, tak zněla první velká akce v naší nové škole. Ve dnech  
2. a 3. října jsme oficiálně pro veřejnost otevřeli dveře naší nové, krás-
né, moderní a k přírodě šetrné budově. Budově, která je nejen důstoj-
ným prostorem pro tak důležitou část života školních let, pro vzdělá-
vání a setkávání nejen dětí, ale i jejich kamarádů, rodičů, prarodičů. 
Nová budova je prostor, který má podpořit kvalitní výchovu a vzdě-
lávání nové generace. Stejně jako nedávno opravená vila Tugendhat 
i naše škola dýchá a působí na své uživatele. Je jen na nás, abychom se 
v ní dokázali cítit dobře a vážili si této obrovské možnosti. V Ostopovi-
cích se podařila vize, po které volalo několik generací, a my jsme hrdí, 
že můžeme být u toho. Važme si lidí s vizí a činy - vedení obce, které si 
uvědomuje důležitost výchovy.

Zabydlujeme se
V nové budově fungujeme více než půl roku a neustále objevujeme 
souvislosti mezi architekturou a užíváním. Přizpůsobujeme se novým 
podmínkám a snažíme se maximálně využít možnosti nových prostor. 
Zatím používáme převážně vybavení staré školy. Díky velkorysosti 
a maximální podpoře vedení obce budeme postupně instalovat nový 
nábytek, stahovatelné žaluzie na jihovýchodní části budovy, budovat 
střešní učebnu a třídu v 2. patře. Dle možností se bude upravovat za-
hrada pro potřeby našich dětí. Toto vše v součinnosti s architekty bu-
dovy, kteří drží patronát nad dalším zvelebováním svého díla. Jako 
každá nová stavba, i ta naše potřebuje čas hájení a drobných úprav, 
o jarních prázdninách byly např. prostory školky dovybaveny akus-
tickými podhledy. Prostory budovy slouží nejen pro kroužky dětí, ale 
i pro mnohé aktivity dalších zájemců.

Otvíráme se
Od 1. ledna byla otevřena 3. třída MŠ, která částečně sídlí ve staré 
budově u silnice, která byla pro tento provoz upravena. Do staré budo-
vy se nastěhovalo mateřské centrum a svůj prostor si zde našla i ZUŠ 
Střelice. Pro jídelnu, která slouží pro stravování žáků školy, máme 
využití v podobě kroužků, volnočasových aktivit, setkávání chovatelů 
a klubu důchodců.
Od začátku roku navštěvuje naši školku 73 dětí, ZŠ dokonce 75 (2 žáci 
studují v zahraničí). Díky tomuto navýšení jsme přijali nové posily 
z řad pedagogů a provozních zaměstnanců. Školní tým tak tvoří již 17 
lidí, kteří zajišťují hladký chod nejen výuky, ale i fungování.
Do prvního ročníku ve školním roce 2012/2013 se přihlásilo rekord-
ních 31 žáků, reálně nastoupí cca 24. Jsme rádi, že můžeme přivítat 
zájemce i z okolních vesnic a velkoměsta. Naše snaha dělat svou práci 
srdcem a maximálně se jí věnovat je odměněna i právě díky těmto 
přespolním zájemcům.

Radujeme se
Je až neuvěřitelné, jak se podařilo překlenout rok odříkání během re-
konstrukce. Často s žáky vzpomínáme na podmínky, které jsme měli 
ve staré budově a na ZŠ Svážná. Silně si všichni uvědomujeme ob-
rovskou změnu. Moderní technika a další vymoženosti budovy jsou 
jen prostředkem k cílům, které má poskytnout moderní vzdělávání – 
formování žáků, kteří si uvědomují své místo ve společnosti a zodpo-
vědnost vůči svému životnímu prostředí. Jednou z posledních radostí 
je vznik školní redakční rady složené z našich žáků. Díky kvalitnímu 
zázemí a hlavně jejich zájmu a nadšení budou přispívat do tohoto 
zpravodaje.

A na konec – těšíme se
Ano, těšíme se na nové výzvy a příležitosti. Těšíme se na postupné 
vybavování budovy. Těšíme se z toho, že malá vesnická školička může 
konkurovat mnohem větším školám a být příkladem pro ostatní. Těší-
me se a uvědomujeme si, že bez práce a zápalu nás dospělých by byla 
opravená budova pouze výkřikem moderní architektury, obalem bez 
obsahu.

Držme si palce, aby se nám naše vize dařily společně naplňovat. Aby-
chom vytvořili školu, která je logickým „středem“ obce.

za pracovníky školy Ivana Bláhová a Petr Juráček

Informace z naší školičky
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Jaro je v rozpuku, zahrady se probouzí a vy jste v rozpacích — všude jen tráva a možná 
nějaký ten okrasný keř? Už vás nudí zahrady plné tújí? Ani se vám nedivím, nejsme 
v Toskánsku ani na hřbitově. Co takhle přírodní zahrada. Cože to vlastně je? Nic tak 
převratného, i když...

Přírodní zahrada je zahrada, kde není dobře jenom nám, ale i dalším živočichům, kte-
rým ubývají úkryty v krajině. Je to zahrada, která je krásná a různorodá, s množstvím 
rozličných stanovišť. Je místem pozorování, poznávání a učení se přírodním procesům. 
Navíc pro nás produkuje čerstvou a zdravou zeleninu a ovoce pěstované bez chemie.

Přírodní zahrada musí splňovat tři základní kritéria:
- nepoužívají se v ní umělá minerální hnojiva
- nepoužívají se pesticidy, herbicidy a chemické postřiky
- k úpravě půdy se nepoužívá rašelina

Současně by taková zahrada měla být co nejrozmanitější a i její obhospodařování musí 
být ohleduplné k přírodě. Chtěli byste to zkusit? Tak tedy několik tipů jak na to.

Průmyslová hnojiva nahrazujeme dobře vyzrálým kompostem a zeleným hnojením 
(nejlépe bobovitými rostlinami, jako je vikev či navíc medonosná svazenka). Oslabené 
rostliny můžeme posílit jíchou (hnojůvkou) z kopřiv nebo z bršlice kozí nohy. Připraví-
me ji ideálně v nekovovém sudu, který do dvou třetin naplníme rostlinami, pak zalijeme 
vodou. Nálev zakryjeme, ale ponecháme přístup vzduchu. Pravidelně promícháváme 
(pozor, ukrutně páchne :) ). Jícha je hotová, jakmile začne pěnit. Před samotným pou-
žitím je třeba ji naředit.

Krása a kouzlo přírodní zahrady

Vyvarujte se pesticidů aneb co na zeleninu a ovoce nastříkáte, to si také sníte. Někteří 
moudří sadaři už řadu let nestříkají stromy a místo shánění chemikálií raději vytvářejí 
možnosti pro hnízdění hmyzožravých ptáků, vyrábějí a vyvěšují hnízdní budky. Velkým 
pomocníkem při regulaci nevítaného hmyzu na zahrádce jsou netopýři. Ropucha moc 
krásy nepobrala, ale na zahrádce je jako pojídač housenek a plžů pravým požehnáním. 
Ji a další obojživelníky můžete přivábit mělkým bazénkem či jezírkem. Některé dravé 
druhy hmyzu, jejichž larvy, podobně jako slunéčka, konzumují ve velkém mšice, potře-
bují v dospělosti pyl. Přilákáme je hlavně rostlinami s velkým počtem kvítků, jako jsou 
miříkovité (dříve mrkvovité) a hvězdicovité (dříve složnokvěté).

V přírodní zahradě vytváříme podmínky pro výskyt nejrůznějších drobných i mikrosko-
pických živočichů. Alespoň některé staré doupné stromy ponecháme pro hnízdění ptáků 
i pro výskyt zajímavých brouků, meze pro čmeláky, kamenice pro ještěrky, starší hroma-
du ořezaných větví pro ježky apod. Přehnaný pořádek a „anglický trávník“ jim neposky-
tuje dostatek úkrytů. V zahradě podporujeme rozmanitost a je v ní tedy možno najít jak 
bylinkový a zeleninový záhon, tak i vlhčí stinné místo či část nesekaného trávníku nebo 
naopak suchou zídku pro ještěrky a další suchomilné živočichy. Nějaký klidný koutek 
zahrady vyhradíme pro „divočinu“, místo, kde nezasahujeme a pouze pozorujeme, co 
se v něm děje.

Stromy a keře patří do zahrady pro svoji 
krásu i jako útočiště a zdroj potravy pro 
mnohé drobné živočichy. Můžeme z nich 
vytvářet živé ploty a větrolamy. Staré zíd-
ky nenahrazujeme drátěnými ploty, raději 
je osazujeme suchomilnými rostlinami, 
zdi budov necháme obrůstat popínavými 
dřevinami.

Zadržme dešťovou vodu a zelévejme s ní. 
Pro vybudování malého rybníčku jsou 
nejvhodnější ta místa v zahradě, kde se 
nejdéle drží vlhko. Miniaturní vodní ná-
držky jsou vhodné pro zadržování dešťo-
vé vody, zlepšují mikroklima a vytvářejí 
životní podmínky pro mnoho druhů rost-
lin a živočichů, zejména hmyzožravých 
obojživelníků, jejichž výskyt je pro každou 
zahrádku pravým požehnáním. Slouží 
i jako napajedla pro ptáky a hmyz a mírní 
tak škody na ovoci. Ptáci i vosy totiž často 
ozobávají ovoce hlavně kvůli žízni! Také 
na zalévání můžeme zachycovat dešťovou 
vodu do sudů nebo jiných nádrží či nádob, 
je škoda ji nechávat odtéct do kanálu.

Veškeré organické zbytky ze zahrádky 
a částečně i z domácnosti můžeme bez 
obtíží kompostovat (bramborové slupky, 
zbytky ovoce a zeleniny, trávu, drobnější 
větvičky, ale i zbytky čaje a kávy, kuchyň-
ské zbytky, pomyje apod.). Komposto-
vat lze rovněž opadané listí, ještě lepší je 
však ponechat je ležet na záhonech, kde 
před nastávající zimou vytváří nejpřiro-
zenější půdní kryt. Podzimní pálení listů 
ze zdravých stromů je nesmyslem, který 
jen zbytečně obtěžuje sousedy dráždi-
vým dýmem. Dobře kompostovatelný je 
také dřevěný popel, který navíc můžeme 
skvěle využít k regeneraci přesazovaných 
dřevin posypáním půdy kolem stromku. 
Popel z uhlí a briket se však vzhledem ke 
zvýšenému obsahu škodlivin do kompostu 
nehodí. Kompost umisťujeme na poloza-
stíněném místě, pamatujeme na snadnou 
přístupnost pro žížaly a drobné živočichy, 
jejichž přítomnost v kompostu je důleži-
tou podmínkou jeho zdárného vyzrávání.

Pokud vás tyto tipy inspirovaly a přírodní 
zahradu založíte či ji dokonce již máte, ne-
váhejte a pokuste se získat plaketu přírod-
ní zahrady. Více viz
http://www.veronica.cz/?id=465.

ZB
zdroj: 
www.nazeleno.cz, www.veronica.cz

zdroj: aoloa.rajce.idnes.cz

zdroj: www.zahradni-architektura.cz



Dobromysl je dá se říct takový kroužek, ale 
je to také bylinka, latinsky oregano, půso-
bí na nervovou soustavu a zlepšuje nála-
du. Vede ho paní Magda Jelínková a paní 
Radka Švihálková. Je tam 53 členek od 
24-73 let. Vybírají se tam peníze na výrob-
ky. Scházejí se sedmkrát do roka. Nápady 
mají z hlavy, internetu a knih. Dělají tam 
batiku, šperky, košíčky, malbu na sklo, 
vánoční a velikonoční dekorace. Nemají 
internetové stránky, ale logo. Dobromysl 
se schází od roku 2004. Schůze mají v re-
stauraci U Volejníků. Pro všechny občany 
je to dostupné. Jejich výrobky byly na mi-
nulém velikonočním jarmarku. Je to nejen 
pro dobrou mysl, ale i náladu.

Lucie Chlupová

Dobromysl

Facebook je něco jako e-mail, akorát to 
je rychlejší než e-mail. Když se tam zare-
gistruji, tak si tam přidám přátele a můžu 
si s nimi psát. Na Facebooku je i aplika-
ce smajlíci. Facebook je omezen věkem. 
Facebook je dobrá věc.

Tomáš Spiřík

Co je Facebook

Folklór je označení lidských projevů k li-
dové kultuře, které vzniklo v Anglii ze 
slov folk lore, v překladu lidová kultura. 
Folklór se dochovává na určitém území po 
předcích. Folklór může být ať už slovesný 
(např. vyprávění pohádek či legend), tak 
hudební (zpěv určitých písní vztahujících 
se ke konkrétním dobám), dramatický (li-
dové divadlo) či taneční.

Barbora Fantová

Folklór

Místní knihovna v Ostopovicích je otevře-
ná ve středu od 14 do 18 h. Knihovna na-
bízí časopisy, jako je Čtyřlístek, Čtyřlístek 
speciál a Tom a Jerry. Pro nejmenší děti 
knihovna nabízí příběhy a pohádky. Pro 
mládež zde najdete krásnou literaturu, 
komiksy a naučnou literaturu z různých 
vědních oborů, například: člověk a spo-
lečnost, příroda a péče o lidské zdraví. 
O knihovnu se stará p. Libuše Pálková. 
Tato knihovna je nejen pro děti, ale i pro 
dospělé.

Adéla Kopečková

Knihovna

Ve staré Ostopovické škole jsme se necítili 
dobře, protože jsme věděli, že neděláme 
nic pro přírodu.
Naše nová škola je velmi moderní, velká 
a barevná. Proto se tu dobře učí. Jsou tu 
i dobří učitelé, vychovatelé. My se tady cí-
tíme výborně. Doporučovala bych to všem, 
co chtějí dobrou a kvalitní výuku.

Barbora Fantová a Kateřina Dobšíková

Naše pocity

Škola má dobré vybavení a učitele. Pořá-
dá mnoho akcí a nabízí různé kroužky. Je 
dobře, že je v naší škole psycholog, který 
řeší problémy ve třídách. Tuto školu do-
poručíme všem.

Lucie Chlupová a Lucie Pernicová

Co škola nabízí

Ostopovický zpravodaj jsou noviny, které 
vycházejí už 20 let 4x do roka. Informu-
jí nás o tom, co se událo v Ostopovicích 
v uplynulém čtvrtletí. Bývá v něm zápis 
ze zasedání zastupitelstva obce. Ve zpra-
vodaji č. 4 z roku 2011 jsou články a fotky 
o výlovu rybníčku Šelše, o předvánočním 
jarmarku, info z naší školy a školky, člán-
ky o adventních zvycích a tradicích, info 
o kulturních akcích. Na poslední straně 
vlevo je napsáno, kdo zpravodaj vydává.
1. číslo - jaro 1992 - Náš reportér

Jan Řehořka

Ostopovický zpravodaj

V okolí naší školy se nachází krásná za-
hrada, která se bude ještě zlepšovat, a to 
tím, že se tam budou přidávat nové rost-
liny a nové hračky, např.: koloběžky, al-
tánky, skluzavky apod. Pořádáme hodně 
akcí v přírodě, a to proto, abychom věděli, 
jak se k ní máme chovat, co v ní smíme 
a nesmíme. Škola se snaží zapojit žáky do 
práce na zhotovení školní zahrady. Využí-
vají k tomu zahradnický kroužek a dobro-
volníky, kteří se chtějí zapojit. Na jaro se 
plánuje akce, při které se bude dodělávat 
zahrada. Prosíme, abyste se zapojili. Dě-
kujeme a doufáme, že přijdete.

Jan Polcar a Matěj Střelec

Příroda

Tento kroužek vede paní učitelka Petra 
Turečková. Děti si píší zápisy o květinách 
a tak různě. Koná se ob týden ve středu. 
Pracuje se tam na školní zahradě, stará se 
o rostliny. Vyseli jsme saláty a vypěstova-
li řeřichu, ze které se udělala svačina pro 
školu. Na podzim jsme vyřezávali dýně, 
shrabovali listí a vyráběli adventní věneč-
ky.
Teď připravujeme osevní plán na nový 
školní záhon.

Lucie Chlupová

Zahradnický kroužek

Je 8. března 12.00 hodin. Venku chumelí 
a je docela tma, protože je hodně zataže-
no. Už napadlo asi centimetr sněhu a dá se 
stavět sněhulák. Na stromech i na větvích 
keřů je sníh. Střechy mají na sobě trochu 
sněhu, některé mají hodně sněhu. Jsem 
velmi šťastný, protože budu mít poprvé na 
svoje narozky sníh venku na zahradě.

David Šuman

Počasí u nás

Ano, Ostopovický zpravodaj má svoji re-
dakční radu, která je složena ze zájemců 
z řad dospělých a životem prozkoušených. 
Do zpravodaje pravidelně přispívají jed-
notlivci, ale i jednotlivá sdružení a orga-
nizace. Naše škola se logicky snaží o ma-
ximální informovanost a přenesení zpráv 
rodičům, obci a veřejnosti. Články píší 
učitelé a vybírají příspěvky našich žáků. 
Vlastně bych měl říci, píší učitelé a od to-
hoto čísla i žáci!
Ano, naše škola má také svoji redakční 
radu. Je složena z žáků 4. a 5. ročníku, má 
svá pravidla, svého šéfredaktora, pomoc-
níky z řad pedagogů a začíná spolupraco-
vat s redakční radou těch starších.
Nápad vytvořit školní redakční radu se ro-
dil pomalu, o to větší je radost, že od úno-
ra se stala tato myšlenka realitou. Nabídli 
jsme našim žákům možnost se aktivně za-
pojit do dění v obci při účinkování a spo-
lupořádání různých akcí. Proč jim nedat 
prostor své nápady, tvorbu a myšlenky 
prezentovat i prostřednictvím zpravodaje?
V únoru jsme oslovili žáky 4. a 5. ročníku, 
kteří by vytvořili tým zájemců a připravi-
li vlastní část Ostopovického zpravodaje. 
Jejich úkol je jasný – informovat o škole 
a zároveň si vyzkoušet práci redaktorů 
a spolupracovníků při tvorbě tiskoviny, 
která vychází v nákladech stovek kusů a je 
tištěna pro celé Ostopovice. Našlo se 10 
zájemců. Jejich úkolem bude nejen psát 
vlastní články o životě ve škole, ale i sbí-
rat informace a náměty od svých mladších 
kamarádů. Členové rady si vybrali svého 
šéfredaktora, jako host a garant rady je 
pedagog školy. Můžu potvrdit, že se pustili 
hned do práce a během 14 dnů připravili 
premiérový a dle mého převratný vstup 
do světa médií.
A co považují jednotliví redaktoři za své 
přednosti: „umím psát slohové práce, 
mám fantazii, chci být členem školské 
rady, mám dobré nápady, chci převzít 
zodpovědnost, chci chodit na porady, chci, 
aby se ve škole moji kamarádi cítili dobře, 
rád maluji, chci se zapojit do fungování 
obce, chci pomoci, chci informovat o škole 
a jiných akcích, chci psát komiksy, dobrá 
zkušenost pro volbu povolání…“
Milá šéfredaktorko Adélko Kopečková, zá-
stupce Matěji Krausi, milí členové Tome 
Krajgere, Honzo Řehořko, Dane Dočkale, 
Kubo Opršále, Lucko Chlupová, Matě-
ji Střelče, Honzo Polcare, Báro Fantová, 
přeji vám a vaší pomocnici paní učitelce 
Petře Turečkové radost z vaší záslužné 
práce a chuť dělat druhým radost. Vážím 
si vaší odvahy a držím spolu s ostatními 
palce.

Petr Juráček, ředitel školy

Školní redakční rada
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Pašijový týden
Je to poslední týden do Velikonoc.

Modré pondělí a žluté úterý
V tyto dny se ve všech chalupách grunto-
valo (uklízelo).

Škaredá středa
Tento den se nesměl nikdo mračit, aby se 
nemračil po celý rok.

Zelený čtvrtek
Název dostal podle zelené barvy Olivové 
hory, kde začalo Kristovo utrpení. Tento 
den se jí zelenina. V křesťanských koste-
lech v tento den umlknou zvony a říká se, 
že odletěly do Říma. Až do Bílé soboty je 
zvonění nahrazeno hlukem klapaček, hr-
kaček, řehtaček a ščekotek, s nimiž chlapci 
chodí po vsi ráno, v poledne a večer a na-
posledy na Velký pátek ve 3 hodiny odpo-
ledne. Chlapci vybírají po domech vejce 
a peníze. Kdo nechtěl mít nouzi, měl na 
Zelený čtvrtek zacinkat kovovými penězi 
v kapse a ty se ho pak držely po celý rok.

Velký pátek
Je to den ukřižování Krista, den hluboké-
ho smutku. Nesmělo se prát prádlo, pro-
tože by se máčelo do Kristovy krve. Také 
se věřilo, že jediný den v roce, kdy se země 
otevírá a vydává své poklady, je právě Vel-
ký pátek, ale na krátký čas. Takové místo 
se prý pozná podle modravého světýlka 
nebo kvetoucího kapradí. Člověk s sebou 
musel mít posvěcené vajíčko, kterým tři-
krát poklepal na zem či skálu, a ta se měla 
otevřít. Vajíčko také zaručovalo, že se hle-
dač pokladu vrátil zdravý zpět.

Bílá sobota
K obřadu na Bílou sobotu patří Vzkříše-
ní. Na Bílou sobotu se zvony vrací z Říma 
a opět se rozezní.

Velikonoční neděle 
(Boží hod velikonoční)
Je to den Zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí 
velikonoční svátky, končí masopust. Hos-
podáři dříve rozdělovali vejce podle toho 
kolik je členů rodiny. Ten, kdo zabloudil, 
si měl vzpomenout, s kým jedl vejce, a na-
šel cestu domů.

Velikonoční pondělí
České velikonoce charakterizuje živá tra-
dice — ,,velikonoční pomlázka“. Je to 
obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s po-
mlázkou spletenou z vrbového proutí 
a zdobenou stuhami. Pomlázka je symbo-
lem předávání síly, zdraví a svěžesti. Šle-
hány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, 
veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou 
malovaná vajíčka.

Adéla Kopečková

Velikonoce

Přechodem února a března se počasí 
mění. Vstanete z postele a svítí sluníčko. 
Jdete do školy a ono pomalinku začne 
sněžit. Mně se zdá, že počasí se v březnu 
vůbec, ale vůbec nedá předpovídat. Co si 
myslíte vy? Jeden den prší, druhý den sví-
tí sluníčko, třetí den ráno sněží a večer je 
zase krásně. No prostě je psí počasí!

Honza Vavruša

Počasí u nás

Ostopovický zastupitelský orgán používal 
od roku 1647 na své pečeti charakteristic-
ký zemědělský emblém vyjadřující tradič-
ní činnost obyvatel. Starosta obce požádal 
v roce 1995 a předložil Heraldické komisi 
v Praze návrh na oficiální aplikaci obecní-
ho znaku, který dnes zdobí průčelí ostopo-
vické radnice. Ilustruje červené srdce ve 
zlatém štítě, v jehož pravé části dozrává 
na révovém stonku zlatý vinný hrozen. Po 
jeho levici má své místo nepostradatelný 
pomocník ovocnářů — stříbrný vinařský 
nůž.

Jakub Opršál

Obec Ostopovice jako 
součást ČR

V tomto ročním období je podle mě nej-
lepší si vyrazit do Moravského krasu.

Tip na výlet

CO NA SEBE
Mikinu a teplou bundu.

VAROVÁNÍ
Řeka Punkva je rozvodněná!!!!!!

Řeka Punkva teče přes několik jeskyní 
a i přes město Brno.

Jan Řehořka

zdroj: http://cesko.svetadily.cz

O
ST

O
PO

V
IC

K
Ý 

ZP
RA

V
O

D
A

J 
 ro

čn
ík

 X
X

I, 
čí

slo
 1

 
 st

ra
na

 1
1

Keltové si vážili přírody, přímo posvátnou 
úctu však měli ke stromům. Ta se projevo-
vala nejrůznějšími způsoby, např. než byl 
strom poražen, lidé ho odprosili. Věřilo se 
také, že ten, kdo strom bezdůvodně zničí, 
bude krutě potrestán bohy.
Lesy, jimiž byla krajina hustě porostlá, 
byly Keltům přirozeným prostředím, dá-
valy jim obživu a chránily je před nepřá-
teli. Ve starých keltských pověstech stejně 
jako v pozdějších pohádkách se často ob-
jevují motivy přerodu lidí ve stromy. Není 

Zasažení Kelty

tedy divu, že keltský horoskop nemá ve 
znamení zvířata, ale stromy.
www.shaman.cz

Úkol byl jasný: prostudovat stromoskop, 
starý keltský horoskop,  podle data naro-
zení se najít  ve „svém“ stromu, vžít se do 
něj a odvyprávět  „svůj příběh“.

Topol
Já jsem topol. Nemám ráda ostatní topoly. 
Jsem urostlá slečna. Mám pěkně vytvaro-
vané listy. Jsem ráda, když mě lidi okukují 
a říkají, jak jsem krásná. Jednoho dne ke 
mně zasadili jiný topol a už si mě nikdo ne-
všiml. Ten malý neřád byl pomalu větší a 
hezčí než já. Pak jsem si ale  vzpomněla na 
svůj věk a víte, kolik mi bylo? Bylo mi 800 
let. Uviděla jsem leták, na kterém bylo na-
psáno:  „ Stromy, které se dožily 800 let, 
budou dnes ve dvě hodiny pokácené.“  Od-
bila druhá hodina a přišli ke mně s pilou. 
Ten mladý krasavec tam pořád stojí. No a 
co. Aspoň jsem k něčemu užitečná. A tak 
skončil můj život. Doufám, že se vám na 
mé židli dobře sedí.

Adéla Oškrdová

Jeřáb
Jsem starý a nejsem ani tak velký. Stojím 
tu na jednom místě už strašně dlouho. 
Moc jsem toho za svůj život zažil. Zažil 
jsem, jak se lidstvo vyvíjelo. Podle mě jsem 
tu už více jak 20 000 let. Slyším ptáčky, 
jak mluví, ale pořád nemůžu z místa. A lidi 
mně trhají mé červené plody, ale mně to 
nevadí, protože jsem si na to už zvykl. Ani 
před tím mně to nevadilo. Doufám, že mě 
neskácí a že tu budu ještě dlouho a budu 
se dál dívat, jak se lidstvo vyvíjí. 

Klement  Růžička

zdroj: www.biolib.cz

zdroj: www.biolib.cz



FARMÁŘSKÉ TRHY
21.4.2012

Následující termíny v roce 2012: 
12.5., 2.6., 23.6., 21.7., 11.8., 1.9., 22.9., 13.10.
Místo konání: 
parkoviště při zastávce Osová, Brno - Starý Lískovec 
Čas: od 8 hodin

Starolískovecké

Pro snazší orientaci domácích i přespolních by obec ráda vytvo-
řila (inovovala) stručný přehled podnikatelů a služeb v Ostopovi-
cích. Tento seznam by se pak měl objevit na stránkách některého 
z dalších čísel našeho zpravodaje a také na obecním webu. Na 
podnikatele a živnostníky žijící nebo působící v naší obci se tedy 
obracíme s výzvou o poskytnutí základních informací o jejich čin-
nosti. Ty by pak ve zmiňovaném přehledu měly posloužit obča-
nům hledajícím služby. Krátkou charakteristiku zahrnující jméno 
firmy, oblast působení (popis nabízených služeb), sídlo provozov-
ny s její otevírací dobou a kontakt (telefon, e-mail, web) můžete 
zanechat na obecním úřadu nebo zaslat v elektronické podobě na 
evidence@ostopovice.cz.

Dejte o sobě vědět

DEN ZEMĚ
v Ostopovicích

Pátek 20. 4. 2012 
Zahájení cyklistické sezóny s PČR:
- Správné vybavení cyklisty, ukázka hasičského 
zásahu, jízdy dovednosti na kolech a koloběž-
kách, odrážedlech, soutěže, hry ...

20. 4. a 21. 4. 2012

Sobota 21. 4. 2012 
Jarmark na návsi:
- Rukodělné výrobky
- Burza sazenic, semen, výhonků a všeho rost-
linstva - přebývají vám sazenice, semena, by-
linky, trvalky, letničky a všemožné jiné rostlin-
stvo? Vyměňte je či prodejte na 1. místní burze 
rostlin!
- Háječek
- Farmářské dobroty
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Letošní plesové dostaveníčko důchodců bylo velmi vydařené. Seniory netrápily zdravotní problémy ani počasí, což se projevilo 
na jejich návštěvě dotaveníčka. Hrála oblíbená hudba Melodie, která podpořila pohodu, a i bohatá tombola nemalou měrou 
přispěla ke spokojenosti návštěvníků.                                                                                                                                                             J.T.C


