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Loučení s létem

Průvodce festivalem Husa na dálnici Ondřej Jiráček s malými Jiráčky

Hrubou hudbu tvoří Lesní zvěř 
a Horňácká muzika Petra Mičky

Loučení s létem

Z improvizace divadla VOSTO5 Stanďartní kabaret
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Radnice informuje
Nová splašková kanalizace 
v ulici U Dráhy dokončena

V polovině září byla dokončena stavba nové splaškové ka-
nalizace v ulici U Dráhy. Kvůli souběhu s dalšími podzem-
ními inženýrskými sítěmi se jednalo o stavbu poměrně 
komplikovanou, ale největší komplikace pro obyvatele uli-
ce přinesla paradoxně až finální oprava povrchu komuni-
kace. Kvůli velkému množství překopů byla ulice několik 
týdnů zcela uzavřena pro motorová vozidla a celou situaci 
ještě více komplikovaly opakované změny termínu po-
kládky asfaltu ze strany dodavatele stavby. Rád bych proto 
poděkoval všem obyvatelům ulice U Dráhy za trpělivost 
v souvislosti s omezeními, která tato stavba přinesla. 

Elektrizace železniční trati

Nejen ulice U Dráhy trpěla v průběhu léta intenzivní sta-
vební činností. V červenci se totiž naplno rozjel projekt 
elektrizace trati z Brna do Střelic. Zejména ulice Družstev-
ní, Na Rybníčku a Osvobození s navazující Bosonožskou 
alejí slouží k intenzivní nákladní dopravě, což s sebou nese 
velkou prašnost i možné poškození komunikací. Přestože 
ve všech lokalitách docházelo příležitostně k nepravidel-
nému kropení a zametání ulic, nepovažujeme to zatím 
za dostatečné. Obrátili jsme se proto spolu se sousední-
mi obcemi Troubskem a Střelicemi, kde čelí obdobným 
nepříjemnostem, na zhotovitelskou firmu s požadavkem 
na pravidelný úklid, lepší údržbu používaných cest a také 

ohleduplnější chování řidičů nákladních vozidel při prů-
jezdu obydlenými částmi obce. Intenzivní stavební činnost 
by měla probíhat asi do května příštího roku a věřím, že 
nová železniční zastávka nám dá brzy zapomenout na ne-
příjemnosti, které nyní během stavby zažíváme. 

Získali jsme dotace na vybudování 
sportovně-rekreační plochy U Dráhy 
a opravu ulic Branky a Na Rybníčku

V průběhu léta jsme byli informováni o přidělení dotací 
na vybudování sportovně-rekreační plochy v ulici U Drá-
hy a na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulicích Branky 
a Na Rybníčku. To je jistě dobrá zpráva, zároveň to však 
znamená, že na nynější stavební činnost kolem železnice 
bezprostředně navážeme stavbou na Brankách a Na Ryb-
níčku. V současnosti se již připravuje výběrové řízení na 
zhotovitele této stavby, v rámci které dojde, kromě celko-
vé obnovy vozovky a chodníků, také ke kompletní výměně 
sloupů a rozvodů veřejného osvětlení.

Nový automobil pro údržbu obce

Po loňském požáru automobilu údržby obce máme vozový 
park opět kompletní. Začátkem léta jsme převzali zbrusu 
nový automobil Volkswagen Transporter s valníkovou ná-
stavbou. Klecová nástavba i vyšší nosnost umožní napří-
klad rychlejší a efektivnější svoz pytlů s tříděným odpa-
dem, zeleně i dalších nákladů při péči o vzhled obce.

Po elektrizaci trati přibude v obci železniční zastávka. 
Bohužel ale zase přijdeme o krásný historický most 
na ulici Družstevní.

Nový obecní automobil

Z obce
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Nový remízek u panelové cesty

Jak jsme již informovali, obec v loňském roce získala po-
zemky pod panelovou cestou ke Třem břízám a kolem ní. 
Se zemědělci jsme se dohodli na předčasném ukončení 
pronájmu těchto pozemků a na podzim zde plánujeme vý-
sadbu asi 10 metrů širokého remízu s ovocnými dřevina-
mi a keři. Měl by tak vzniknout nový krajinný prvek, který 
zvýší pestrost krajiny v okolí obce a poskytne bezpečné 
útočiště celé řadě živočichů. Výsadbu plánujeme na začá-
tek listopadu, a pokud to dovolí aktuální epidemiologická 
situace, měla by se jí účastnit i široká veřejnost. O přes-
ném termínu a dalších podrobnostech budeme informovat 
prostřednictvím obvyklých komunikačních kanálů.
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Technik VAS, a. s. 
vypouští vodu 
z hydrantu. 
Přitom měří prů-
tok, tlak a zákal 
vody.

Napojení vodovodu Ostopovice 
na Vírský oblastní vodovod (VOV)

V letních měsících proběhla stavba vodního díla pod ná-
zvem „Napojení vodovodu Ostopovice na vodovodní 
přivaděč VOV“. Investorem byla Obec Ostopovice, stav-
bu provedla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a. s. (VAS). Stavba byla zkolaudována MěÚ Šlapanice, 
odborem životního prostředí, dne 31. 8. 2020, č.j. OŽP
-ČS/57241-20/MOU.
Důvodem pro napojení obce na další zdroj vody je zlepše-
ní kvality pitné vody (především v koncentraci manganu) 

Novinky v zásobování 
obce vodou

Úl na Přední hoře poničen vandaly

V  pátek 14. 8. byl vandaly cíleně poškozen včelí úl na 
Přední hoře. Došlo k rozbití skla, kterým bylo možné pozo-
rovat činnost včel v úlu. Výměna skla bude poměrně kom-
plikovaná a neobejdeme se při ní bez pomoci zkušených 
včelařů. Díky reakcím veřejnosti se nám postupně scházejí 
informace, které ukazují na pachatele tohoto hloupého 
činu. Pokud se informace podaří potvrdit, pozveme chlap-
ce i s jejich rodiči na obecní úřad, kde jim vysvětlíme neza-
stupitelnou roli, kterou včely v přírodě mají. 

Milé čtenářky a milí čtenáři,
přeji Vám v této době především pevné zdraví  
a méně lidské hlouposti.

Jan Symon, starosta

Kultura na konci léta

Celé léto bylo ve znamení uvolněných protiepidemických 
opatření a závěr léta i začátek školního roku jsme tak mohli 
zpestřit řadou kulturních akcí. Skvělé ohlasy zaznamenalo 
poslední srpnový víkend Loučení s létem, které uspořáda-
la kulturní komise obce, a po loňském azylu na sokolovně 
se první zářijový víkend ke 2. mostu vrátila v plné parádě 
už podvanácté i Husa na dálnici. Na té se kromě divadla 
Husa na provázku představila také skvělá Hrubá hudba 
s horňáckými zpěváky a zpěvačkami všech generací nebo 
pražské divadlo VOSTO5.
I na podzim je naplánována celá řada akcí, jak se můžete sami 
přesvědčit v kalendáři uvnitř tohoto zpravodaje. Vzhledem 
k prudce se horšící situaci s výskytem koronaviru je však otáz-
kou, zda se všechny naplánované akce podaří také uskutečnit.
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a současně zvýšení kapacity v síti pro stávající a výhledo-
vé odběratele. Využívání místního vodního zdroje a voda 
z VOV bude ze začátku v plánovaném poměru 1:2. Rozbory 
kvality vody bude VAS provádět kontinuálně a z výsledků 
bude vyhodnocen optimální poměr ředění.
K vlastnímu napojení vody z VOV dojde fyzicky k datu 
1. 10. 2020. Upozorňujeme na možné počáteční mírné 
změny vlastností vody v některých parametrech (chuť 
a zápach), které budou co nejdříve vyrovnány.

Řízený proplach vodovodní sítě obce Ostopovice

Ve dnech 13. – 15. 7. proběhl v obci Ostopovice řízený pro-
plach vodovodní sítě. Vodárenská akciová společnost, a. s., 
děkuje všem občanům za shovívavost a spolupráci, díky 
které proběhlo propláchnutí celé sítě bez problémů. Kvů-
li plánovanému napojení obce na nový zdroj, kterým bude 
Vírský oblastní vodovod (VOV), jsme se v případě Ostopo-
vic rozhodli pro řízený proplach, který se provádí na zákla-
dě hydraulického simulačního modelu, jenž zajišťuje vyšší 
účinnost čištění sítě od jemných nezpevněných sedimentů, 
které se v každé vodovodní síti usazují. Voda z místního 
vodního zdroje a voda z VOV budou v budoucnu využívá-
ny současně. Vzhledem k tomu, že každá z nich je po hy-
gienické stránce zajišťována jiným dezinfekčním činidlem, 
může zpočátku docházet k mírným nezávadným změnám 
organoleptických vlastností vody (chuť, zápach). Tomuto 
jevu se jako provozovatel snažíme předcházet a potenciální 
přechodné obtíže eliminovat. 

VAS Rosice

Z představení Divadla Husa na provázku Cirkus Abrafrk
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Výpis usnesení ze 
3. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 30. 6. 2020
Zastupitelstvo schvaluje

	za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitel-
stva Borise Canova a Jana Kubíčka ml.

	celoroční hospodaření obce a Návrh závěrečného účtu 
obce za rok 2019  včetně Zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce s výhradou, kdy při přezkou-
mání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostat-
ky. Dále  zastupitelstvo přijímá ve smyslu ustanovení 
§ 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumání hospodaření územních celků, Opat-
ření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 
zprávě (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) a zadává lhůtu 
pro zaslání písemné zprávy o plnění přijatých systé-
mových opatření Krajskému úřadu JMK nejpozději 
do 14. 7. 2020.

	Účetní závěrku za rok 2019 a hospodářský výsledek – 
viz Protokol o schvalování účetní závěrky – příloha č. 2 
tohoto zápisu.

	Rozpočtové opatření č. 2/2020.
	nabídku paní Petry Pilné, bytem Na Rybníčku 15, 664 49  

Ostopovice, doručenou dne 25. 6. 2020, na koupi po-
zemků p. č. 1399 a p. č. 1398/1 v k.ú. Ostopovice k  zá-
měru, který byl zveřejněn od 9. 6. 2020 do 30. 6. 2020. 

	kupní smlouvu na pozemky p. č. 1399 a p. č. 1398/1  
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodá-
vající a paní Petrou Pilnou, bytem Na Rybníčku 15, 
664 49 Ostopovice, jako kupující za dohodnutou kup-
ní cenu ve výši 107.640,– Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem.

Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení z jednání rady 
obce ze dne 11. 6. 2020.

Zastupitelstvo Obce Ostopovice

I. bere na vědomí
dokumentaci Územního plánu Ostopovice vč. vyhodno-
cení námitek a vyhodnocení připomínek v textové části 
odůvodnění územního plánu dle přílohy č. 1 tohoto ma-
teriálu;

II. konstatuje,
že Územní plán Ostopovice není v rozporu se Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje v platném znění, 
s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění její 
1., 2. a 3. aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů nebo  
s výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, jak je prokázáno v odůvod-
nění územního plánu; 

III. rozhodlo 
o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu 
územního plánu a při opakovaném veřejném projednání 
tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu; 

IV. souhlasí
s vypořádáním připomínek uplatněných při společném jed-
nání o návrhu územního plánu, při veřejném projednání 
návrhu územního plánu a při opakovaném veřejném pro-
jednání tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto materiálu;

V. vydává
Územní plán Ostopovice;

VI. ukládá
starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, zve-
řejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední des-
ce dle ustanovení § 173 správního řádu a splnění činností 
konaných po vydání územního plánu (zejména požadavků 
§ 162, § 165 a § 168 stavebního zákona).

Výpis usnesení ze 
4. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 24. 9. 2020
Zastupitelstvo schvaluje

	za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitel-
 stva Ondřeje Tomašoviče a Davida Šmídka.
	poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno - 

Oblastní charita Rajhrad, se sídlem Jiráskova 47, Raj-
hrad, ve výši 69.700,– Kč. Zastupitelstvo Obce Ostopo-
vice schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace a pověřuje starostu jejím podpi-
sem.

	poskytnutí individuální dotace ZUŠ Střelice ve výši 
50.000,– Kč. Zastupitelstvo Obce Ostopovice schvalu-
je uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí individuál-
ní dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.

	kupní smlouvu na pozemky p. č. 802/6, p. č. 803/2 
a p. č. 804/9  v  k. ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopo-
vice jako kupující a Mgr. Andreou Řánkovou, bytem 
Renneská třída 417/41, Štýřice, 639 00 Brno, jako pro-
dávající, za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.700,– Kč 
a pověřuje starostu jejím podpisem.

	kupní smlouvu na pozemek p. č. 802/5 v  k. ú. Ostopo-
vice mezi Obcí Ostopovice jako kupující a paní Ludmi-
lou Bursákovou, bytem Labská 253/21, Starý Lískovec, 
625 00 Brno, jako prodávající, za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 2.200,– Kč a pověřuje starostu jejím pod-
pisem.

	darovací smlouvu na ideální podíl 1072/16112 pozemku 
parc. č. 816/77 v  k. ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovi-
ce jako obdarovanou a manžely Margitou a Ing. Roma-
nem Hamerskými, bytem Padělky 405/9, 664 49 Osto-
povice jako dárci a pověřuje starostu jejím podpisem.

	Rozpočtové opatření č. 4/2020.

Zastupitelstvo bere na vědomí

	usnesení z jednání rady obce ze dne 29. 6., 14. 7., 
 19. 8. a 16. 9. 2020.
	Rozpočtové opatření č. 3/2020.

Z obce
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Rozšíření pytlového svozu o odvoz plechovek

V rámci pytlového svozu dům od domu nově odvezeme 
i pytle s hliníkovými a železnými plechovkami. Plechovky 
z těchto materiálů můžete dát do jednoho pytle, nebo je 
vytřídit a uložit do pytlů zvlášť. Pytle na plechovky jsou 
k dispozici na obecním úřadě a ve sběrném dvoře, kde si je 
občané mohou zakoupit. Cena pytlů je 3,– Kč (stejná jako 
u modrých a žlutých). Barva pytlů je šedá. V naší obci se 
netřídí plechovky a plast společně jako v jiných městech.  

Rozlišování barev pytlů tříděného sběru:
Papír – modré pytle
Plast – žluté pytle
Hliníkové a železné plechovky – šedé pytle
Rostlinný odpad – zelené pytle

V rámci pytlového svozu jiný odpad neodvážíme. Jeden-
krát ročně probíhá v jarních měsících odvoz vysloužilých 
elektrospotřebičů.

Od podzimu platí nová otevírací doba sběrného dvora:

Péče o trvalkové záhony a stromy v obci

V obci je založeno několik trvalkových a štěrkových zá-
honů. Záhony jsou založeny tak, aby rostliny rozkvétaly 
postupně v průběhu celého vegetačního období, od jara 
do pozdního podzimu. Záhony jsou osázeny skupinový-
mi, půdokryvnými, putujícími rostlinami a cibulovinami. 
Na projekci záhonů se podílelo několik projektantů v rám-
ci pěstebních opatření v obci. 

V záhonech U Kaple dominují výsadby měsíčku, které jsou 
doplněny o pelyněk Ludvíkův, třapatku nachovou, baptísii 
jižní, rozrazilovec. Ve druhém záhonu na návsi jsou vysa-
zeny verbeny, krásnoočko přeslenité, zlatobýl kanadský, 
záplevák. Záhony jsou navrženy tak, aby byly suchovzdor-
né, rostliny jsou dlouhokořenné. 

Záhony na ulici Osvobození jsou osázeny kultivary verben, 
máků, botanických tulipánů a krokusů, echinaceou, třti-
nou ostrokvětou, perovskií lebedolistou, kohoutkem věn-
covým, šantou a mnoha dalšími druhy. Tyto druhy rostlin 
jsou rovněž vysázeny v rohovém záhonu U Kaple, kde jsou 
doplněny dvěma stromy mandloní. Záhony jsou navrženy 
tak, aby tvořily souvislý zapojený celek neprostupný pro 
plevel. Zde jsou také pro doplnění vysázeny další druhy 
rostlin, jako je pažitka, česnek a jahody.

Na návsi jsme ponechali vzrůst luční trávy. Na krát-
ko sečený trávník v letních měsících vysychal a žlout-
nul, proto jsme nechali vysemenit luční trávy a rostli-
ny, zejména kopretiny, třezalku a druhy kostřavy. Na 
podzim trávník dosejeme o další luční trávy a byliny. 
Údržba bude probíhat sekáním okrajů trávníku a kolem 
laviček. Pod stromy ponecháme luční trávu s letnička-
mi. Vyšší tráva více napomáhá zadržení vody v krajině.  
I když byl letošní rok po několika předešlých letech na 
srážky bohatší, úbytek vody v krajině je stále znatelný.      
V ulici Družstevní byly po ukončení rekonstrukce reali-
zovány výsadby levandulí, růží a keřů a byly zde založeny 
nové trávníky. Vzhledem k tomu, že je celá ulice protkána 
inženýrskými sítěmi, nebylo zde možné vysadit stromy. 
Na křižovatce Školní/Osvobození byl vysazen nový platan. 
S péčí o trvalkové záhony nám pomáhají místní seniorky, 
kterým za tuto pomoc velmi děkujeme.

Obec má rovněž zpracovaný pasport stromů umístě-
ných na veřejném prostranství. V rámci tohoto paspor-
tu jsme schopni mít kvalitu stromů a péči o ně pod 
kontrolou. I když se některé zásahy do veřejné zeleně 
zdají být drastické a radikální, mají svá opodstatnění  
a jsou prováděny na základě doporučení arboristů  
a kvalifikovaných zahradníků.

Jaroslav Šebánek

Údržba obce

Změna otevírací 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 8:00–11:00

Od 14. 7. 2020 platí nový ceník služeb spojených s údrž-
bou obce a sběrným dvorem. Ceník je k dispozici na strán-
kách obce, na obecním úřadě a ve sběrném dvoře. Cena 
za odvoz kompostovatelného odpadu je nově 250,– Kč,  
za ukládku pneumatik ve sběrném dvoře 50,– Kč/ks  
a za odtah nesprávně zaparkovaného vozidla 1200,– Kč. 
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Park U Kaple
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Mobilní rozhlas

Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
rádi bychom Vám opět po čase připomenuli, že pro Vás 
obec provozuje aplikaci Mobilní rozhlas. Určitě chcete 
mít v dnešní uspěchané době všechny důležité informa-
ce z naší obce z první ruky. Stačí se elektronicky regis-
trovat na www.ostopovice.mobilnirozhlas.cz kam se 
samozřejmě dostanete i z webových stránek obce, nebo 
si rovnou nainstalujte aplikaci Mobilní rozhlas, která je 
určena pro chytré telefony a která Vám registraci také 
nabídne. Registrační formulář je možné vyplnit i písem-
ně na obecním úřadě.
V registračním formuláři, prosím, vyplňte i emailovou 
adresu. Používání aplikace a emaily jsou pro Vás samo-
zřejmě zdarma, ale hromadné SMS zprávy už obec něco 
stojí. V jedné domácnosti také stačí mít jeden účet a do 
aplikace se pak můžete pod jedním telefonním číslem 
přihlásit hned na několika zařízeních.
Pro ty z Vás, kteří již registrování jsou: Prosím, zkon-
trolujte si, zda jste udělili souhlas s použitím osobních 
údajů (GDPR). Pokud ne a chcete dostávat všechny in-
formace, nejen ty krizové, udělte nám jej, prosím.

Vaše obec Ostopovice

ANKETA

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vás informovali, že během měsíce října se 
bude možné zúčastnit v rámci našeho Zpravodaje ankety. 
Své názory na danou otázku budete moci anonymně 
vkládat do připravených „schránek“ na místní poště, 
obecním úřadu a v obecní knihovně. 
Těšíme se na Vaše názory a náměty!

O čem byste rádi ve Zpravodaji četli? 
(Témata, rubriky, další náměty...)

Máte návrh pro téma další ankety?
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Dračí lodě 2020
Šestý ročník závodu dračích lodí seniorů, který proběhl  
15. 8. 2020 v tradiční loděnici v Pisárkách, částečně pozna-
menalo ranní deštivé počasí. Přesto se sešlo 36 vodychti-
vých účastníků, takže bylo možné obsadit obě připrave-
né lodě a úspěšně dopádlovat do Komína a zpět. Posílení 
v místní restauraci HOLIDAY se již stalo součástí plavby 
a spousta vodáků-seniorů si už neumí tuto akci bez vý-
borného občerstvení a odpočinku ani představit. Zpáteční 
plavba po proudu řeky je vždy rychlejší a letos byla ještě 
umocněna vysokým stavem vody, daným předchozími 
deštivými dny. Po očištění a úklidu lodí následoval pře-
sun do Ostopovic, do restaurace U Volejníků, kde proběh-
lo vyhodnocení celého dne. Ti, kteří se zúčastnili poprvé, 
byli dekorováni malým pádlem, které jim bude celou akci 
připomínat, a všichni obdrželi pamětní medaile. Celý pro-
gram se vydařil, mimo jiné proto, že máme ve svých řadách 

Podle tradice pořádání výstav, která byla zahájena v roce 
1968, byla i v letošním roce výstava zvířectva v areálu na 
ulici U Dráhy uspořádána v tradičním termínu, tj. třetí ví-
kend v září.

Na výstavě bylo vystaveno 121 kusů králíků 17 plemen, 
12 kusů drůbeže vodní (hus a kachen), 51 kusů drůbeže 
hrabavé velké ve 12 plemenech, 23 kusů drůbeže hrabavé 
zakrslé v 6 plemenech, 47 kusů holubů v 11 plemenech, 
107 kusů exotů v 10 druzích. Byla zde také expozice morčat, 
obojživelníků, želv a rybiček, dále zajímavá výstavka vajec 
– od miniaturních zebřiček, exotů, veškeré drůbeže až po 
všechny druhy pštrosů, kteří na našich kontinentech žijí.

Pro návštěvníky bylo připraveno pestré a kvalitní občerst-
vení, pochoutková uzená cigára, kvalitní burčák a velice 
pestrá tombola s okamžitou výhrou. Výstavu navštívilo 
450 platících návštěvníků. Mládež do 15 let má tradičně 
vstup zdarma. Když připočteme čestné vstupenky, tak cel-
ková návštěva byla určitě 1000 návštěvníků. Zvířectvo na 
výstavu dodalo 43 chovatelů z 19 obcí a Brna.

Tato výstava je zajímavá, pestrá a pro hodně mladých ná-
vštěvníků velice poučná, protože s výše uvedeným zvířec-
tvem se setkávají minimálně, protože vymizelo i z venkov-
ských dvorů. Ještě v polovině minulého století nebyl dům, 
resp. dvůr, na kterém bychom nenašli slepice, králíky, pra-
se nebo kozu.

Měli bychom tuto chovatelskou a výstavní činnost stále 
provozovat, a proto vyzýváme všechny zájemce o chova-
telství – muže, ženy a mládež, aby do našich řad vstoupili. 
Informace podá jednatel ZO ČSCH Ostopovice Jaroslav 
Šebánek (evidence@cschostopovice.cz).

Závěrem si myslím, že je potřeba poděkovat výboru, čle-
nům i nečlenům za práci okolo výstavy, kterou nejde vidět, 
ale je nutno vše předem připravit a následně vše poklidit 
a zlikvidovat. Také děkujeme obecnímu úřadu za podporu 
a pracovníkům obce za pomoc.

V. Duda

Výstava zvířectva v Ostopovicích
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meteorologa Honzu, který umí připravit počasí podle přání 
ostatních, a tak se těšíme na další ročník.

Rudolf Fanta
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S létem a s prázdninami jsme se v Ostopovicích společně 
loučili v sobotu 29. srpna. V areálu u sokolovny se za slu-
nečného počasí sešlo v průběhu odpoledne kolem 70 dětí 
v doprovodu rodičů, prarodičů a starších sourozenců. Pro 
děti bylo připraveno 9 stanovišť s úkoly, při kterých si 
mohly vyzkoušet pohybové dovednosti, postřeh, paměť, 
procvičit písmena, barvy a tvary, což se jim ve školním 
roce může hodit. 

Svoji kreativitu mohly děti uplatnit ve výtvarné dílně, odkud 
vzešla galerie prázdninových zážitků, která obohatila výzdo-
bu akce. Za splnění úkolů čekala na děti sladká odměna a je-
jich rodiče se nakonec dočkali i porce opékaného selete. 

Zařádit si děti mohly na skákacím hradu, proměnu v oblí-
benou postavu či zvíře zase nabízelo malování na obličej. 
O večerní zábavu dospělých se postarala LOL party kape-
la. Hrála tak skvěle, že zábavu nepokazil ani déšť a ti, kteří 
zůstali, se bavili až do finále. Koneckonců léto bývá občas 
poněkud rozmarné…

Ilona Paulíková

Z akcí...

Datum Čas Akce Místo Organizátor

sport 10. 10. 15:30 Házená muži II. liga Sokolovna Sokol, ONH

výlet 10. 10. 14:00 Výlet do rodinného vinařství Vican Restaurace U Volejníků Obec

sport 11. 10. 8:00/9:00/  
10:30

Házená ml. žáci, ml. žákyně,
muži II. liga

Sokolovna Sokol, ONH

senioři 15. 10. 16:00 Setkání jubilantů Restaurace U Volejníků Obec

děti 15. 10. od 14:00 Projekt 72 hodin Areál ZŠ a MŠ ZŠ, MŠ

beseda 21. 10. 16:00 Beseda se zahradní architektkou  Restaurace U Volejníků Klub seniorů

divadlo 24. 10. 19:00 Ořechovské divadlo Sokolovna Obec

sport 25. 10. 8:00 – 15:15 Házená st. žáci, ml. žáci, 
ml. žákyně, muži, dorost

Sokolovna Sokol, ONH

beseda 10. 11. 18:00 Beseda s vítězkou soutěže 
Peče celé Česko

Restaurace U Volejníků Obec

senioři 12. 11. 16:00 Martinské dostaveníčko Restaurace U Volejníků Klub seniorů

děti 17. 11. 17:00 Lampionový průvod Od sokolovny Obec

rodina 28. 11. 16:00 Adventní jarmark Sokolovna ZŠ, MŠ

rodina 29. 11. 17:00 Rozsvícení vánočního stromu Před kapličkou Obec

děti 5. 12. 17:30 Mikulášská nadílka pro děti Park na ul. Osvobození Obec

senioři 4. 12. 16:00 Mikulášská zábava s nadílkou Restaurace U Volejníků Klub seniorů

sport 19. 12. 14:00 Vánoční turnaj v ping-pongu Sokolovna Sokol

koncert 3. 1. 18:00 Koncert v kapli Kaple Obec
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Loučení s létem v Ostopovicích

Kalendář ostopovických akcí

Říjen – leden
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Poruchy příjmu potravy, mezi něž se nejčastěji řadí men-
tální anorexie, mentální bulimie a neméně známé záchva-
tovité/psychogenní přejídání, jsou jedním ze závažných 
psychiatrických onemocnění. Zahrnují změny v psychické 
i somatické oblasti. Jedná se o nemoci, které byly podrob-
něji popsány během posledního půlstoletí. Někteří lékaři 
a autoři je řadí mezi choroby civilizační. Poruchy příjmu 
potravy postihují zejména dívky či mladé ženy, ale v sou-
časnosti i chlapce v období dospívání. 
Jsou charakterizovány patologickým jídelním chováním 
a celkovým vnímáním vlastního těla a mnoha dalšími so-
matickými, sociálními a psychologickými následky.

Mentální anorexie: Sebetrýznivé odmítání jídla s cílem 
snížit váhu, jde o nejčastější poruchu příjmu potravy. Pro-
jevy: nespokojenost se svou váhou, odmítání jídla, nad-
měrné cvičení.

Mentální bulimie: Záchvaty přejídání, po kterém násle-
duje zvracení, které má zabránit nárůstu hmotnosti. Pro-
jevy: přehnaná kontrola tělesné hmotnosti doplněná ob-
dobím hladovění a přehnaného cvičení. Může se i nemusí 
vyskytovat závažnější úbytek tělesné hmotnosti.

Záchvatovité přejídání: Nadměrný příjem velkého 
množství jídla v krátkém čase, bez potřeby jídlo vyzvra-
cet, je často spojováno s obezitou. Projevy: jídlo způsobu-
je strach, úzkost, špatná nálada vyvolává přejídání, které 
způsobuje pocit viny.

Co nemocnému brání, aby vyhledal pomoc? 
Často je to strach z institucí, odborníků (syndrom bílého 
pláště). Někdy to chce dotyčný jen zvládnout sám. Dotyč-
nému může bránit ve vyhledání pomoci i špatná ekono-
mická situace.

Jak může rodina, kamarádi či známí pomoci?
Nebát se říct dotyčnému, co cítím, že mám o něj strach, že 
jsem si všiml/a úbytku na váze a rád/a bych mu pomohl/a. 
Nabídnout mu, že s ním zajdu za odborníkem. Dopředu 
si vyhledám kontakty na terapeuty, abych je mohl/a blíz-
kému rovnou předat. Nabídnu mu doprovod do poradny 
Anabell a předám mu informace, jak to v poradně chodí 
a jaké služby tam klientům s poruchou příjmu potravy po-
skytují. Na dotyčného „netlačím“ a k léčbě jej nenutím.

Na koho se obrátit o pomoc?
Centrum Anabell pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy 
a jejich blízkým. Zde se lidé dozvědí o možnostech léčby, získa-
jí především motivaci, která je nejdůležitější. Kvalifikovaní od-
borníci Centra Anabell nabízejí mnoho služeb. Svým klientům 
se věnují s respektem a nikoho nesoudí. Každému se věnují 
individuálně, zachovávají mlčenlivost a důvěrnost. Centrum 
Anabell navíc své služby poskytuje bezplatně. Poradenství 
je hlavní službou Centra Anabell. Je určeno pro každého od 
dvanácti let. K dispozici jsou klientům sociální pracovník nebo 
psycholog. Do poradny klienti nemusejí přicházet sami. Do-
provod klienta může být přítomen u celého sezení, nebo na něj 
může počkat v prostorách poradny. Klienti mohou v Kontakt-
ních centrech Anabell (Praha, Brno, Ostrava) navštívit mimo 
odborné sociální poradenství tváří tvář i další služby, jako jsou 
například individuální psychoterapie, nutriční terapie, inter-
netová poradna, skupinové programy následné péče, rodinná 
terapie, knihovna Anabell a peer konzultace.

Kontakt: Linka Anabell – 774 467 293. Centrum Anabell 
– Brno, telefonicky na čísle: 724 824 619, 542 214 014.  
E-mailem: recepce.brno@anabell.cz.

Mgr. Marie Novotná, tisková mluvčí

Poruchy příjmu potravy
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"Změna je možná 

Krok za krokem 

Den za dnem 

Vidličku po vidličce"
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Pandemie utužuje rodiny. Nebo je tomu naopak? V kultur-
ních dějinách lidstva je rodina jednou z nejstarších a nej-
stabilnějších společenských forem. Dobrá rodina a kvalitní 
výchova dětí jsou skutečnosti, které leží na srdci snad kaž-
dému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. 
Úplná rodina je i při nedokonalostech manželů nejlepším 
prostředím pro vývoj, růst a zrání dítěte. Lze ji sice na-
hrazovat jinou formou péče, ale kvalitní život v rodině má 
velký a nezanedbatelný význam pro další generace. Každá 
doba nese svá vlastní úskalí, vlastní těžkosti, ve kterých 
se rodina formuje, žije a vychovává děti. Současná situace 
rodin je však těžká a s Covidem-19 může být alarmující, až 
fatální. Doba mnohé konkrétní podmínky a potřeby lid-
ského života mění, bude je měnit i nadále, přesto zvyky 
a způsob budou muset zůstat v mezích neměnných prin-
cipů. Rodiče mají pomoci svým dětem, aby objevily i své 
bližní, přehlédly drobná nedorozumění, dokázaly nezištně  
pomoci  potřebným, mají trpělivě a laskavě formovat je-
jich povahu i dobré návyky. Výchova dětí je obtížný a na-
máhavý úkol, který vyžaduje vlastní sebekázeň, lásku, čas 
i trpělivost každého rodiče. Dítě je již vstupem do školky 
konfrontováno s názory a postoji, které zastává jeho okolí, 
jaké pořady sleduje v televizi, jak nenásilně a líbivě vstu-
pují do jeho vědomí moderní technologické prostředky. 
Dětem se nelze věnovat okrajově, výchova se nedá přenést 
na někoho jiného, jen na příkladu rodičů, kteří se snaží 
dostát manželskému slibu, staví dítě základy, které mohou 
unést celou stavbu života. Hodnotu lidské zralosti ukazuje 
stáří. Náš vztah ke starým lidem je mírou naší lidskosti. 
Péče o staré lidi v rodině zrcadlí kvalitu charakterů jednot-
livých členů rodiny. Jestliže jsou senioři vykázáni na okraj 

společnosti, mizí úcta k lidskému životu. Je těžké uspořá-
dat společnost, kterou ovládají lidé bez dobrého rodinné-
ho zázemí. Věřme a doufejme, že budoucnost rodin je nad-
časová, že si manželé budou uvědomovat  svoji důstojnost 
a vytvářet prostředí, v němž budou děti moci plně rozvíjet 
svoje schopnosti a připravovat se do života. Jenom trpě-
livé dozrávání k dospělé manželské lásce umožňuje, aby 
manželé uměli dětem vytvořit domov, místo bezpečí, sou-
kromí, pohody a lásky, a překonali tuto nenadálou a ná-
ročnou dobu.
Většina čtenářů zná příklad zvaný „šestistěn“. Pro oživení 
paměti ho uvádím.
Názorné, milé a zajímavé je přirovnání života člověka 
k hořící svíci v uzavřené místnosti. Jestliže jsou všechny 
čtyři stěny v pořádku, také podlaha i strop, svíce jasně 
hoří. Odstraněním některé ze stěn je plamen ohrožen.
První stěna před námi, na kterou se díváme, je perspekti-
va, budoucnost, motivace, těšíme se na něco.
Druhá stěna za námi je opora, rodiče jsou oporou dětí, 
naši nejbližší nám mají být oporou.
Třetí stěna po levici, nejblíže srdci, charakterizuje vztahy 
s rodinou, blízkými, přáteli.
Čtvrtou stěnu po pravé ruce potřebujeme pro dobrý pocit 
v zaměstnání, doma, pro spolupracovníky.
Podlaha je naše zakořenění, místo v rodině, pocit jistoty, 
stálosti a pevnosti.
Na strop místnosti bývá umístěno světlo, to lze přirovnat 
k duchovním hodnotám, k tomu, co člověka vnitřně pře-
sahuje, formuje, utváří, kde si uvědomuje svoji důstojnost 
a jedinečnost.  

Mgr. Marie Kubová

Rodina dnes – světlo a stíny
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do 29. 11. 2020 Skřítci a trpaslíci 
Rodinná výstava v Letohrádku Mitrovských. 
letohradekbrno.cz

do 24. 1. 2021 Čas rytířů dalekých moří. 
Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra
Výstava v pavilonu Anthropos představí brněnského ro-
dáka, námořního lékaře a přírodovědce Jindřicha Vávru 
(Heinricha Wawru), který byl nejstarším českým cesto-
vatelem, jenž cíleně sbíral fotografické doklady ze svých 
zámořských cest. mzm.cz/pavilon-anthropos

do 31. 1. 2021 Virtuální expedice Zoo Brno 
Díky použití nejmodernějších technologií zažijete setkání 
s divokou přírodou „na vlastní kůži“. Navštivte africkou 
savanu, deštný prales nebo se podívejte pod hladinu moře 
na adrese Radnická 6 v centru Brna. 
zoobrno.cz/zvirata-a-expozice/virtualni-expedice

30. 9. – 3. 10. Podzimní slavnosti 
dobrého jídla (street food festival) 
na náměstí Svobody v Brně. Představí se restaurace, ob-
čerstvení, foodtrucky, regionální prodejci, sladké i slané 
dobroty, pivo a víno. 
facebook.com/slavnostidobrehojidla/

3. 10. Minimalistický festival 
STAČÍ MÁLO – máte na míň! 
Zatímco se v dnešním zrychleném světě většina lidí zamě-
řuje na výkon a kvantitu, my věříme minimalismu a životu 
s málem. Jsme přesvědčeni o tom, že neustálá zaneprázd-
něnost a pracovní vytíženost není nejvyšší ctnost, ale spíš 
nemoc dnešní doby. Ke šťastnému životu nejsou potřeba 
věci a majetek. stacimalo.eu

3. 10. Nova Cup – seriál závodů horských kol
Předposlední závod seriálu se uskuteční v Mikulově, a to 
v sobotu 3. října 2020. V nabídce jsou trasy v délce 55 km, 
33 km nebo i dětské závody (trasa v areálu amfiteátru). 
novacup.cz

3. – 17. 10. Lednicko-valtický hudební festival 
Program 5. ročníku Lednicko-valtického hudebního festi-
valu nabídne v překrásných lokacích Lednicko-valtického 
areálu originální fúze klasické a lidové hudby v kontrastu 
s „haute couture“ evropských klasiků, hudbu Orientu, vý-
chodoevropský klezmer či unikátní „Janoska style“. lvhf.cz

4. 10. Zámecké dýňobraní 
a burčákové slavnosti 
Přijďte se svými dětmi na nádvoří zámku Slavkov a vy-
zkoušejte si vydlabat, vyřezat, ozdobit či malovat dýně. 
Akce se koná od 13 do 17 hodin. Na děti čekají výtvarné 
dílničky, malování na obličej, pískování či divadélko. Dýně 
na dlabání bude možno zakoupit na místě. S sebou si ne-
zapomeňte vzít vlastní nástroje na dlabání. Zámecké dý-
ňobraní a vstup do osvětleného podzemí bude zdarma. 
slavkovak.cz

7. 10. – 31. 12. Strašidelná stezka  
Zámek Miroslav – nový okruh v nezrekonstruované části 
zámku. miroslavskyzamek.cz

9. – 11. 10. Modelářský svět 
Přehlídka papírových modelů nejrůznějších velikostí 
a druhů – od autíček, letadel, lodí či tanků až po hrady 
a zámky – na vás čeká v Technickém muzeu Brno. Někte-
ré papírové modely si pod dohledem zkušených modelářů 
budete také moci sami vytvořit. Součástí Modelářského 
světa budou i přednášky a workshopy modelářů, kteří za 
svá díla sbírají ceny v prestižních soutěžích. 
technicalmuseum.cz

10. 10. Komponovaný pořad posluchačů 
HF JAMU – v rámci festivalu Janáček Brno
Posluchači tak budou mít možnost nejen slyšet výkony 
mladých umělců, ale také si postupně projít a prohlédnout 
různé části fakulty (od koncertního sálu JAMU přes stu-
dijní jevištní prostory až po zcela netradiční místa, chodby 
školy nevyjímaje), všude za hudebního doprovodu mla-
dých umělců. janacek-brno.cz/koncerty

10. 10. Vokolo Priglu 
I letos se uskuteční klasický běžecký závod Vokolo Priglu. 
Předběžný termín konání je 10. říjen. vokolopriglu.cz

10. – 11. 10. Open House Brno 
Zajímá vás, jak uvnitř vypadají architektonicky zajímavé 
domy? Jak fungují kancelářské a administrativní kom-
plexy? Co zbylo z industriálních staveb? Jak vypadá město 
ze střech některých domů? Festival Open House Brno vám 
do nich umožní přístup. gotobrno.cz

17. 10. Zámecká jízda sv. Huberta – 
v parku zámku Slavkov 
Vedle slibu jezdců, skokové soutěže Mini-Maxi bude mož-
né vidět také požehnání koním a jezdcům a halali aneb 
hon na lišku. Akce se bude konat od 14 hodin. Vstup zdar-
ma. www.slavkovak.cz

31. 10. Gamer Pie 
První festival v České republice kultivující prostředí média 
digitálních her. Od roku 2016 v nezávislém duchu a zábav-
nou formou otevírá současná i nová témata v oblasti her-
ního průmyslu, kultury a akademie. gamerpie.wtf

31. 10. – 1. 11. Deafland 
Čtvrtý ročník ojedinělé kulturní akce opět v Brně! Přijď-
te se podívat na filmy neslyšících tvůrců a zažít jedinečný 
pocit, jaké to je být jazykovou minoritou mezi znakující 
majoritou. Komunikační bariéry se však nemusíte bát, vše 
je přizpůsobeno oběma světům – slyšícím i neslyšícím. 
deafland.cz

7. 11. Gladiator Race Run 
Závod typu RUN zavítá do Brna a hned v rámci největšího 
sportovního veletrhu v České republice. Neobvyklá trasa 
vás zavede do nejzajímavějších prostor veletržního kom-
plexu a jeho okolí. Čeká vás netradiční prostředí s obrov-
skou diváckou kulisou a také unikátním systémem odliš-
ného startu a cíle na velodromu. gladiatorrace.cz

7. – 8. 11. Festival otevřených sklepů  
se vrací na Hustopečsko, jehož úrodné roviny patří k nej-
slunnějším a nejteplejším místům na Moravě. Třicítka ote-

Tipy na akce / podzim – zima
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vřených sklepů, degustace vín z rukou vinařů, doprovodný 
kulturní program a krajové speciality. otevrenesklepy.cz

8. 11. SPORTlife RUN! 
Brno – běžecký závod na 7 km v areálu BVV. Medaile v cíli 
pro každého v hlavním závodě. Dětské závody při registra-
ci on-line ZDARMA. Vstup na veletrh SPORTLIFE! v ceně 
startovného. Atraktivní trasa s obrovskou diváckou kuli-
sou návštěvníků veletrhu SPOIRTLIFE! Hodnotné ceny 
pro první tři v každé kategorii. Profesionální servis pro 
každého účastníka. sportvisio.cz/akce/sportlife-run.html

14. 11. Muzejní noc 
www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci

24. 11. - 31. 5. 2021 Robot2020
Technické muzeum v Brně chystá výstavní projekt ke 100. 
výročí prvního vydání dramatu Karla Čapka R. U. R. Muze-
um se sice soustředí na průmyslovou robotiku, kterou bu-
dou zastupovat vybrané komerční firmy, jako např. ABB, 
Universal Robots, ale také představí ikonické robotické 
vynálezy světových firem a prototypy robotických systémů 
z tvůrčích dílen dvou ústavů Vysokého učení technického 
v Brně. technicalmuseum.cz

25. 11. – 14. 3. 2021 Tváří v tvář 
Aristokratický portrét v baroku – výstava v MZM, která 
bude primárně zaměřena na společenské funkce portrétu. 
Prezentováno bude na šest desítek podobizen z morav-
ských a českých sbírek, které divákovi přiblíží pestrou 
škálu barokních šlechtických portrétů, jejich rozmanitých 
typů, významů a funkcí. mzm.cz

27. 11. Noc vědců 
Akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do 
kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci pro-
plouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vy-
buchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních 
témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je 
vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu 
milovat. nocvedcu.cz

27. 11. – 3. 1. 2021 Vánoční trhy v Brně 
jako místo setkávání s vašimi blízkými. Kouzelná atmo-
sféra, živá hudba, gastronomické požitkářství, zábava pro 
rodiny s dětmi. Zážitek – to je oč v Brně jde především. 
Památky počkají. Užijete si živé centrum hned na několika 
náměstích. gotobrno.cz/festival/brnenske-vanoce

29. 11. Pohádkový advent 
v Technickém muzeu 
Jako předvánoční dárek Technické muzeum v Brně kaž-
doročně připravuje tuto akci pro rodiny s dětmi. 
technicalmuseum.cz

4. – 13. 12. Vánoční trhy na BVV  
bvv.cz

Ověřte si prosím, zda akce, na kterou byste chtěli, není 
zrušena z důvodu stále probíhající paniky z Covid-19.

M. Kozlová

Parta od Mississippi
Davide Morosinotto

V životě často přijde moment, který 
silně ovlivní naši budoucnost. Na-
šim 4 hrdinům se také přihodila 
ona osudová příhoda. Když přišli 
ke svému prvnímu dolaru, násle-
dovala řada dalších událostí, které 
je zavedly na velké dobrodružství. 

Moudrost vlků
Elli H. Radingerová

Vlci jsou její životní vášní. Proto 
se rozhodla dostat se k nim tak 
blízko, jak to jen jde. V této knize 
naleznete příběh o dobrodružné 
ženě, která pozorovala vlky v je-
jich přirozeném prostředí a jejich 
chování zaznamenávala do své 
knihy, kterou později vydala.

Bitevní mág
Peter A. Flannery

Falco Danté je sice slabý, drobný 
a nemocný, ale má pevnou vůli. 
Proto když je objeveno jeho nadání 
pro magii, začne trénovat na akade-
mii. Chce se stát bitevním mágem 
a porazit armádu démonů, která se 
na jeho zemi valí jako lavina.

Romana Čížková

Tipy ke čtení

Věděli jste, že:

 houby, které nazýváme holubinky, převzaly své jméno 
podle šedého zbarvení holubic? Dříve se holubinkou ozna-
čovaly právě ty, které měly sivou, šedou nebo šedomodrou 
barvu. Postupně se škála barev těchto hub rozrostla, a tak 
dnes narazíme v lese např. na holubinku červenou, fialo-
vou, jahodovou, žlutou a další. 

 houby s přívlastkem kravský – ryzec kravský, čirůvka 
kravská, klouzek kravský – získaly své přízvisko proto, že 
pro člověka nejsou tak hodnotné, a proto jako bychom je 
přenechávali kravám? Podobně je tomu i s kozákem, toho 
pro změnu lidé nechávají raději kozám. Pozor ale na pečár-
ku ovčí neboli žampion ovčí – tato houba získala své dru-
hové jméno zřejmě proto, že roste hlavně na pastvinách. 
A proč pečárka? Tak se označují houby, které se jí pečené. 

•název měsíce září nemá nic společného se zářením (ať slu-
nečním či jiným)? Říkáme mu září podle říje vysoké zvěře, 
konkrétně podle výrazu „za řuje“ neboli „za říje“. V dalším 
měsíci pak říje pokračuje. Říjen je další „měsíc říjný“. 

Zdroj: Vlastimil Styblík – Tajemství slov
Sylva Filová

Minuta českého jazyka
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Vyplouváme
Opět je před námi nový školní rok, plný očekávání, nadše-
ní i nejistot. 

Ten letošní o to více, že máme v živé paměti uzavření škol 
z důvodu mimořádného stavu. Po prázdninách tak přichá-
zíme do školy a nikdo neví, jak dlouho tu zůstaneme.

1. září nám zapršelo a slavnostní zahájení tak proběhlo 
v jednotlivých třídách zvlášť – to se nestalo již roky. Další 
mimořádností jsou opatření, která školy musely připravit, 
aby děti a žáci mohli vstoupit. A vstoupili. V letošním roce 
rekordní počet – do školky 73 dětí, do školy 104 žáků, pře-
devším z Ostopovic. Škola je plná a jsme za to rádi. 

A co bude v letošním roce zásadní? Především udržet nad-
šení a chuť všech dětí, nevzít jim radost z kamarádství, uče-
ní se, poznávání, bádání a žasnutí. Škola získala v minulém 
roce nemalé prostředky v rámci dotací na další vybavení 
pomůckami (viz článek Matyho Churavého). Čeká nás 
všechno nové začlenit do života ve škole a používat pro další 
poznávání. Máme rekordní počet předškoláků, které si bu-
deme připravovat pro nástup do 1. ročníku. Díky změnám 
ve financování škol můžeme v ZŠ dělit hodiny – tedy v čás-
tech budou dva učitelé zaráz, v částech budou třídy dělené 
na menší skupiny. I nadále musíme využívat zkušenosti 
z tzv. distanční výuky – tedy práce dětí z domu. Tato zásad-
ní změna je určitě přínosem a výzvou pro české školství, ale 
především pro jednotlivé školy, pedagogy i žáky a rodiče.  
Už nyní přeji plno sil našim páťákům – můžete si přečíst 
jejich očekávání, jejich předsevzetí. Mají před sebou velmi 
důležitý školní rok a my učitelé jsme tu pro ně.

Na závěr krátké vzpomenutí – přesně před 10 lety začala 
rekonstrukce naší školy. Byl to velký okamžik, jeho dů-
sledky vidíme dodnes. Díky za to. Již nyní přemýšlíme, 
jak si v příštím roce otevření opravené školy připomenout. 
Tak se nechme překvapit.

Přeji nám všem pevné zdraví.
Petr Juráček

Jak se daří 
našim prvňákům?

Jaké pocity jsi měl/a, když šel/šla 
poprvé do první třídy?

Tonička: Moc pěkné.
Prokop: Chvílemi strach.
Eliška: Těšila jsem se.
Lucinka: Hodně jsem se styděla.
Kuba: Nadšení.
Niky: Těšila jsem se.
Klaudinka a Sonička: Báječné.

Jak se ti líbí ve škole?
 
Prokop: Pěkná třída, zábavné věci, 
pěkné dřevěné lavice, dobrá paní 
učitelka, zábava a hodně dětí.

Tonička: Hodná paní učitelka, 
školní zahrada, moderní vymoženosti, 
pěkná škola.

Šimon: Pěkné hry, pěkná škola, 
pěkné tabule, pěkné pomůcky.

Kuba: Zábavno, plno dětí, 
šikovná paní učitelka, pěkné 
hry, moderní věci.

Niky: Pěkná škola, pěkná třída, 
hodná paní učitelka.

Co jste dělali během týdne?

Lucinka: Hráli jsme si.

Marianka: w, o, k, s, l

Gábinka: Zpívali jsme Pásla ovečky.

Čenové školní redakční rady
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Nové pomůcky v naší škole
INTERAKTIVNÍ TABULE
Interaktivní tabule se od běžné bílé tabule liší tím, že 
snímá dotyk, ať je to dotyk ruky, nebo pera. Dají se na 
ní promítnout různé hry nebo další aktivity, které děti 
mohou ovládat prstem nebo perem, což na běžné bílé 
tabuli nejde. Na tuto tabuli se dá promítat i jako na 
běžnou bílou tabuli. Tato tabule využívá takové malé 
senzory, které jsou po bocích tabule. Tabule má ovlá-
dací panel, na kterém se mimo jiné dají přepínat barvy 
písma nebo ovládat kurzor. Na tabuli se dá psát čtyřmi 
barvami, jsou to: červená, černá, zelená a modrá. Tyto 
fixy nezanechávají na tabuli stopu.

OZOBOT
Ozobot je miniaturní elektronická hračka, která rozvíjí 
kreativitu a logické myšlení. Jedná se o miniaturní robo-
ty o velikosti asi dvou až tří centimetrů. Fungují tak, že 

pomocí senzorů snímají barevné čáry a příkazy. Ozobot 
rozpozná všechny barvy. Je možné jej nabíjet. Ozobot 
učí žáky programování. Existuje několik druhů Ozobota.

NOTEBOOKY
Škola zakoupila 21 nových notebooků, ukládají se do 
speciálních uzamykatelných skříněk, kde se i nabíjí.

OSTATNÍ POMŮCKY
Škola nakoupila také nové knihy a hry do angličtiny, 
matematiky, například geometrickou komodu.

STAVEBNICE
Škola zakoupila i nové stavebnice, například Geomag, 
Magnetix a Mechanic.

Matyáš Churavý

Z naší školy

Očekávání našich páťáků

Letní prázdniny utekly jako voda, začala škola a s ní nový 
koloběh starostí i radostí. Mnoho dětí se do školy těší, mají 
velká očekávání a plány, jiní svou radost ze začátku škol-
ního roku projevují méně znatelně… Každé dítě prožívá 
tento začátek po svém. Také současní ostopovičtí páťá-
ci vyjádřili své pocity z nové pozice ve škole, odhalili své 
plány a přání. Budeme se tedy společně snažit o to, aby si 
svůj poslední rok na naší škole užili a aby odcházeli s dob-
rým pocitem, že svá předsevzetí dokázali uskutečnit. Přeji 
všem hodně zdaru! 

Gabriela Waldhansová, třídní učitelka

V páté třídě se těším na různé výlety a akce a taky na nový 
předmět informatiku. Taky se těším na nové pomůcky, 
s kterými budeme pracovat. 

F. T.

Budeme pomáhat dětem z jiných tříd. Budeme se starat o 
Davise. Budeme provádět návštěvy po škole. Budeme po-
máhat s různými akcemi. Budeme vzorem pro mladší. 

N. K.

Nemám žádná očekávání od 5. třídy. 
V. B.

V páté třídě mě čeká více učení a ročníkové práce. Budeme 
organizovat různé akce. 

Vojta B.

Moje očekávání od páté třídy je, že bude těžší učení, protože 
chce někdo třeba na těžší školu. Zase jsme nejstarší v této 
škole, takže budeme organizovat akce a budeme pomáhat 
mladším, budeme jim vzorem. Jsme součástí redakční 
rady. Já jsem se těšil do 5. třídy. 

K. B.

Myslím si, že v 5. ročníku budeme mít více akcí 
a budeme se starat o Davise. 

L. N.

Očekávám více zodpovědnosti, plánování akcí, pomáhá-
ní mladším, víc práce, provázení návštěv. 

Vilém Tichý

Jsem rád, že jsem páťák, jsem zodpovědný za hodně věcí. 
Budu organizovat spoustu akcí se spolužáky 5. třídy. Dou-
fám, že si všichni spolu užijeme tento školní rok. 

Jan Horák

Očekávám, že budeme mít větší zodpovědnost a budeme 
mít na starost Davise. Budeme také vzorem pro ostatní. 

T. P.

Od páté třídy očekávám přípravu na druhý stupeň. 
Taky bych měl být oporou pro menší děti a vzorem. 
Tuším, že bude těžší učivo. V páté třídě budeme připra-
vovat a vymýšlet akce pro celou školu. 

O. H.

Myslím, že budeme mít zodpovědnost za hodně věcí ve 
škole. A budeme pořádat různé akce. A budeme se hodně 
učit. 

Š. K.

Budeme pomáhat mladším třídám s různými věcmi a 
budeme pro mladší spolužáky vzorem. Budeme vymýš-
let akce školy, provádět návštěvy po škole a ukazovat 
vše, co ve škole máme. Určitě budeme pomáhat Daviso-
vi z Ugandy. 

S. Ř.

Od pátého ročníku očekávám, že budeme organizovat různé 
školní akce a vytvářet školní časopis. Také budeme prová-
dět návštěvy a komunikovat s Davisem. 

M. CH.

Rád bych se víc soustředil, psal čitelně a dobře se učil. 
Těším se na ročníkovku a její přípravu. 

P. B.
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Naši noví učitelé
Zeptali jsme se našich učitelů, 
jak se u nás cítí a co nám nabízejí.

Pan učitel v ZŠ 
Břéťa Brtník

Proč jste přišel do této školy?
Hledal jsem malou rodinnou školu 
a zjistil jsem, že na této škole je 
volno, tak jsem sem šel.

Učil jste i na jiné škole?
Ano.

Na jakých školách jste učil?
Učil jsem na škole Letokruh, 
Masarykově v Židenicích 
a základní škole Merhautova.  

Jak dlouho učíte?
Učím dva roky a pět měsíců.

Proč jste se stal učitelem?
Když jsem byl malý, tak jsem jezdil 
na tábor a v patnácti jsem byl 
vedoucí a začalo mě bavit starat 
se o děti.

Jak se vám tady líbí?
Mně se tady moc líbí. 

Co se vám tady líbí?
Mně se tady moc líbí kolektiv učitelů 
a líbí se mi, jak všichni spolu vychází.

Co učíte? 
Učím angličtinu a hudební výchovu, 
potom matiku a češtinu, tělocvik 
a informatiku. 

Paní vychovatelka 
Pavla Kolmanová

Proč jste se rozhodla učit?
Protože mě baví pracovat s dětmi 
a předávat jim různé znalosti.

Jak jste na naši školu přišla?
S panem ředitelem nějakou dobu 
spolupracujeme přes různé kroužky 
a příměstské tábory, takže když mě 
oslovil, byla jsem jednoznačně pro.

Jaký jste měla první dojem, 
když jste sem přišla?
Tak škola se mi hodně líbila, protože 
je taková přírodní, je moderní budo-
va, takže super.

Jaké jsou děti v družině?
Jsou super, jsou to divoši a akční, 
ale super, a věřím, že si spolu užije-
me spoustu legrace.

Paní učitelka v MŠ 
Leona Blažková 

Jak se vám v naší škole líbí?
Mně se tady líbí strašně moc. Líbí se 
mi, jak školka vypadá a jaké hračky 
ve školce mají. 
Moc se mi líbí také paní učitelky 
a jak moc hodné děti jsou.

A jaký jste měla první dojem, 
když jste přišla?
Byl strašně krásný, moc se mi tu 
líbilo a hned jsem tu chtěla pracovat. 

Paní učitelka v MŠ 
Kristýna Hohnová

Jak se vám naše škola líbí?
Líbí se mi tady moc, je krásná 
jak budova, tak se mi líbí přístup 
k dětem.

A děti jsou hodné?
Jo, jsou hodné.

Jak jste na naši školu přišla?
Já jsem asistentka pedagoga 
a mě si našla maminka Vašíčka, 
kterému dělám asistentku.

Jaký jste měla první dojem, 
když jste sem přišla?
Mně se tady moc líbilo, to už jsem 
říkala, protože je to krásná školka 
a paní učitelky na mě působily také 
hezky.

Paní učitelka v MŠ 
Aneta Hrušková

Jak se vám ve školce líbí?
Líbí se mi tady moc, jsou tu všichni 
moc příjemní, je tu moc příjemný 
kolektiv a děti jsou taky hodné, 
takže se mi tu líbí.

Jaké jste měla první dojmy, 
když jste sem poprvé přišla?
No, já jsem se tak spíš bála, co bude 
toho prvního dne, jestli si tady 
sedneme, ale byla jsem příjemně 
překvapená.

Jak jste na naši školu přišla?
Já jsem vaši školu našla přes inze-
ráty, kde jsem hledala pozici „paní 
učitelka ve školce“.

A baví vás to tady? 
Moc mě to baví. 

Děkujeme a přejeme všem učitelům, 
aby se s námi cítili dobře.

Připravili žáci školní redakční rady
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Podzim v mateřské škole
Školka se po prázdninách opět zaplnila radostným dět-
ským křikem. Přivítali jsme mezi sebe nové děti ve třídě 
Myšek a Ježků, ze starších dětí se stali „velcí“ předškoláci. 
V měsíci září nastavujeme třídní pravidla, zvykáme si na 
denní režim a seznamujeme se s kamarády. Čeká nás prv-
ní hračkový a narozeninový den, na který se všichni moc 
těšíme. Letos, jako každý rok, zahajujeme nový projekt, 
tentokrát na téma „Co se skrývá za bludným kořenem“, 
který bude prolínat naše vnitřní i venkovní aktivity. 
V minulém roce jsme přišli o mnoho akcí, včetně ce-
lodenního výletu. S tím nadcházejícím doufáme, že se 
již něco takového nestane a děti si všeho užijí dosyta. 
Z nejbližších akcí se můžeme těšit na podzimní burzu, 
fotografování a brigádu na zahradě školy. S děním oko-
lo koronaviru přejeme nám, Vám a hlavně našim dětem 
hodně zdraví a do nového školního roku společně vy-
kračujeme pravou nohou. 

Paní učitelky MŠ

Stejně jako všechny školy v České republice i tu naši v Br-
ně-Bohunicích postihlo v březnu její uzavření. To nám však 
nebránilo pokračovat v pilné práci objevování světa. Mezi 
jarní plány našich školáků i pedagogů patřilo mapování toku 
Leskavy s nalezením jejího pramene, zastavení u Jemelkova 
mlýna, studium vodních bezobratlých v jejím korytě a puto-
vání k soutoku Leskavy se Svratkou u cyklostezky v Heršpi-
cích. Leskava nám totiž protéká přímo pod areálem školy na 
Lánech a měli jsme dávnou potřebu 
zjistit, kde je její začátek a konec. Své 
cíle jsme si pandemií nenechali vzít, 
jen bylo potřeba výuku uchopit za jiný 
konec. To, jak silný dopad to bude mít 
na dění v celých rodinách, žijících od 
Velkých Pavlovic až po Líšeň, jsem si 
ani v tom nejkrásnějším pedagogic-
kém snu nepředstavovala. Všechna 
plánovaná místa na Leskavě jsem 
navštívila, ale bez dětí. Z fotografií a 
videí, které jsem zde pořídila, historic-
kých snímků, rozhovorů s pamětníky, záznamů ve zpravoda-
jích a kronikách vznikly 4 krátké filmy a soubory pracovních 
listů pro naše žáky. Nebylo pro ně povinností s těmito zdroji 
pracovat a už vůbec ne místa navštívit, ale díky jejich zví-
davosti a podpoře v rodině se tak dělo. Mým skrytým cílem 
však nebylo předat poznatky o Ostopovicích dětem, které se 
zde nenarodily a nežijí zde. Tím byly spíše můj vztah k rodné 
obci, hrdost nad prostředím, ve kterém od narození žiji, nebo 
touha pochopit historické souvislosti a dějinné události. Ří-
kala jsem si, že skrze Ostopovice mohu toto vše posílit u dětí 
v jejich rodišti či bydlišti. Podnítit vnímavost k jejich vlastní-
mu prostředí a podpořit pochopení, proč jejich obec vypadá 
zrovna tak, jak vypadá, co se zde odehrálo v minulosti, proč 
se zde lidé kdysi usídlili, co zde roste za rostliny, jaké se zde 
pěstují plodiny, jaká jsou zde tradiční řemesla. A přesně to se 
stalo. Rodiny žáků vyrazily nejen na místa, která viděly ve fil-
mech o Leskavě, ale především se vydaly hledat ta „svá“ mís-

ta. Našly pramen Leskavy i Masarykovu studánku u Prštic. 
Jemelkův mlýn je „poslal“ objevit Nový mlýn na Bobravě, 
Zámecký mlýn v Lednici nebo mlýn Cihlář v Leskovci. Po-
cta panu Jemelkovi v dílu k ukončení války odstartovala ná-
vštěvy pamětních desek v jejich bydlišti, děti s rodiči objevily 
desku pana doktora Jílka v Bystrci, který stejně jako pan Je-
melka zahynul za odbojovou činnost v Kaunicových kolejích. 
V mnoha rodinách se na počest mlynářskému řemeslu pekl 

domácí chléb. Své zážitky jsme si vzá-
jemně sdíleli nejen s dětmi, ale také je-
jich rodiči při hovorech dálkové výuky. 
Často jsme se dojímali nad tím, co vše 
pozitivního nám vlastně uzavření škol 
přineslo. Společné poznávací vycházky, 
hlubší zájem o místa, která navštěvují, 
nekonečně otázek a odpovědí o jejich 
bydlišti. I přesto, že celé období bylo 
vyčerpávající, přineslo prožitky, které 
by nebyly. Po květnovém návratu do 
školy jsme měli na co navázat a vydali 

se na další místa v Ostopovicích a jejich okolí. Nejvíce úspě-
chu slavil propustek pod dálnicí nazývaný Ostopovčáky „tu-
nel“, procházení se po dně Šelše, která je nyní bez vody, nebo 
po dálnici, která nebyla nikdy dokončena. Po ostopovické 
kapličce, jejíž novoroční návštěva je již v naší škole tradicí, 
se tak děti z Five Star Montessori učí pochopit i na dalších 
místech naší vesnice přírodní a historické souvislosti světa. 
Děkuji tímto rodinám dětí i dětem samotným, kolegyním 
a kolegům, kteří mé nadšení sdílí a šíří vše mezi další děti 
a rodiny, děkuji mé sestře, která stála za kamerou, ostopo-
vické škole za poskytnutí historických fotografií a rozhovoru 
s pamětníkem panem Dudou. Děkuji paní ředitelce, která vše 
„ostopovické“ učení podporuje. Děkuji mým rodičům, kteří 
u mě ruku v ruce s mými paními učitelkami silný vztah k obci 
„venkovním učením“ v dětství vybudovali.

Petra Turečková

Z naší školy

Ostopovice jako učebnice pro děti z brněnské školy
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Je to asi 30 let zpátky, kdy mě, jako malého kluka, vzal můj 
táta do míst, kde jsem to neznal. Byl to krásný kus krajiny 
s terasovitými políčky a udržovanými mezemi. Sem tam 
stál strom či keř. Chtěl mně ukázat zvíře, spíš zvířátko, 
které za jeho mládí bylo po krajině ještě dost rozšířené 
všude po mezích, zmolách a dokonce i v příkopech podél 
silnic. Byl to sysel obecný. Za chvíli jsme skutečně zaslech-
li jeho charakteristický hvizd a pak ho také zahlédli. Byl 
jsem nadšen, a tak jsem později už sám chodíval na jaře 
koukat, jestli se tam po zimě sysli objeví. Nějakou dobu 
tomu tak bylo, bohužel po několika letech pole a meze pře-
staly být udržovány a to byla jedna z příčin, proč i poslední 
populace syslů v Ostopovicích zanikla.
Zájem o přírodu mi zůstal, a tak jsem se po delší době do 
těchto míst opět dostal. Zázrak se ovšem nekonal, sysli už 
tam prostě nejsou. Toto místo se hodně změnilo. Z velké 
části jsou terásky zarostlé keři, které se roztahují níž a níž, 
a pole zarůstají trávou. I přesto je tu stále na co koukat, 
různé kvítí, ptáci a také spousta hmyzu a mezi tím i pár 
druhů zajímavých a ohrožených motýlů. Pokud ovšem 
bude proces zarůstání keři a trávou pokračovat, nejspíš se 
stane, že tak, jak zmizel sysel, zmizí i velká část těchto ži-
vočichů a zůstane tam jen těch pár nejpřizpůsobivějších. 
A to by, podle mě, byla velká škoda. Proto prosím, nebuď-
me lhostejní k tomu, co se kolem nás děje, a nenechme 

toto a další místa kolem nás zaniknout v záplavě nepro-
stupných křovin a trav. Děláme to nejen pro nás, ale i pro 
další generace. Pomoci zachovat ráz krajiny může každý, 
kdo má jen trochu chuť a není mu jedno, jak jeho okolí 
vypadá. Starat se o krajinu kolem sebe můžeme například 
údržbou plochy na své zahrádce, pomocí při kultivaci vět-
ších ploch, nebo třeba nabídnutím péče o svůj pozemek.

Michal Absolín

Mizející bohatství nad „Slepičkou“

hnědásek černýšový
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pestrokřídlec podražcový

přástevník chrastavcový
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