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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
PRAVÁ ZIMA
Začátek roku byl ve znamení největších sněhových
přívalů za posledních několik let. Díky vysokému
nasazení pracovníků obce se však dařilo ve většině případů udržovat chodníky v obci schůdné. Nešlo by to však bez výrazné pomoci občanů, kteří si
i přes změnu zákona nadále uklízeli sníh před vlastními domy a na svých ulicích. Vám všem za Vaši
pomoc děkujeme! S pomocí brigádníků se dařilo
udržovat i chodník do Starého Lískovce a zajišovat
odvoz odpadu z ulic Vinohradská a Padělky, kam
množství sněhu neumožňovalo zajet popelářským
kuka vozům.
Velké množství posypu a další následky zimy v těchto týdnech pracovníci obce postupně odstraňují.
Zima však byla i zdrojem mnoha radostí: zasněžené
okolí dlouhé týdny těšilo běžkaře, svah na Slepičce
ovládly děti a Šelši navíc po letech i bruslaři.
„ROZKVĚT“ VANDALSTVÍ
Začátek letošního roku nám kromě přívalů sněhu
přinesl také nebývalý nárůst vandalství v obci i okolí. Silvestrovské oslavy nevydržely tři odpadkové
koše – některé nedávno nově umístěné. Cedule
u obnoveného rybníku v Šelši nepřečkala ani týden.
Zapálený kontejner s tříděným papírem na konečné
autobusu zaměstnal dokonce hasiče. O týden dřív
stejný kontejner na Padělcích stihli uhasit sami občané. Účet za tyto „kratochvíle“ v letošním roce již
přesáhl 10 tis. Kč.
OBCE JIHU BRNĚNSKA PROTI TANGENTÁM
Na přelomu roku jsme uplatnili připomínky obce
k návrhu Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, jakémusi krajskému územnímu
plánu. Zdá se, že krajští úředníci a politici se snaží
do tohoto dokumentu prosadit novou dálnici v těsném sousedství naší obce, tzv. Jihozápadní tangentu, na kterou by byla ze stávající dálnice D1 odváděna veškerá tranzitní doprava. Protože na území
Ostopovic jsou již nyní překračovány zákonné limity
hluku a prachu, trváme na tom, že zde žádnou dálnici ani jiný zdroj dalšího znečištění není možné nejen stavět, ale ani plánovat. A to i s ohledem na to,
že existují i jiná a levnější dopravní řešení. Krajský
úřad však většinu našich podnětů a připomínek odmítá, nepřipravuje žádná opatření, která by snížila
hlukovou zátěž či zlepšila kvalitu ovzduší v naší obci, a dokonce dlouhodobě při územním plánování
ignoruje překračování zákonných hygienických limitů na většině území naší obce. Z tohoto důvodu
jsme spolu se starosty dalších obcí v okolí plánované dálnice prostřednictvím dopisu vyzvali hejtmana
Jihomoravského kraje Michala Haška, aby JZ a JV
tangent y byly ze Zásad územního rozvoje zcela
vypuštěny z důvodu rizika nepřijatelného zvýšení
negativních dopadů na veřejné zdraví. Tuto výzvu
podpořily kromě naší obce také Nebovidy, Moravany, Želešice, Modřice, Rebešovice, Ponětovice,
Kobylnice, Tvarožná, Blažovice a Jiříkovice. Doufáme, že Krajský úřad po řádném projednání uzná,
že plánované tangenty by vedly k nepřijatelnému
zhoršení životního prostředí v obcích jižně od Brna a tuto nadbytečnou dálnici ze Zásad územního
rozvoje vypustí.

VODNÉ A STOČNÉ
V loňském roce jsme do čistírny odpadních vod odvedli o více než 32 tis. m 3 odpadních vod více oproti
roku 2008. To představuje meziroční nárůst o téměř
50 % a částka vybraná za vodné a stočné tento výrazný nárůst nemohla pokrýt. Kromě nadprůměrných srážek se na tomto množství projevuje také nehospodárné vypouštění děšové vody z retenčních
nádrží a bazénů do kanalizace. Provoz vodovodu
a kanalizace byl proto ztrátový. Zastupitelstvo obce
bylo z tohoto důvodu nuceno přistoupit ke zvednutí
cen vodného a stočného, které vycházejí ze skutečných loňských nákladů.
ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
OSTOPOVICE
Zastupitelstvo obce na svém prvním letošním zasedání také schválilo Zadání změny č. III Územního
plánu obce Ostopovice, avšak beze změny využití
území v lokalitě Na Branách. Důvodem pro pozastavení této dílčí změny byla skutečnost, že investor
nedodal územní studii, která by upřesnila způsob
využití území a která byla podmínkou obce pro
provedení této změny.
REKONSRUKCE BUDOVY ŠKOLY A ŠKOLKY
V současnosti jsou v plném proudu přípravy na výběrové řízení na dodavatele této stavby. Jde o bezesporu nejrozsáhlejší investici obce za posledních
několik desetiletí a vklad do naší společné budoucnosti. Nová škola a školka se po svém dokončení jistě stanou přirozeným kulturním centrem naší obce.
Na tuto akci jsme úspěšně žádali o dotaci na zateplení a výměnu oken u Státního fondu životního
prostředí. Další náklady na rekonstrukci bychom
měli pokrýt úsporami z minulých let a bankovním
úvěrem. Předpokládáme, že samotná stavba bude
zahájena začátkem měsíce června. Výuka žáků ZŠ
bude probíhat v pronajatých prostorách ZŠ Svážná
v Novém Lískovci, kam bude děti každý den vozit
školní autobus. Provoz školky bude zajištěn ve stávající staré budově školy. Zahájení provozu nové
školy bychom se měli dočkat začátkem roku 2011.
Věříme, že kvality nové budovy zcela vyváží nepříjemnosti a komplikace spojené s průběhem rekonstrukce.
TIBETSKÁ VLAJKA A HODINA ZEMĚ
Dne 10. března se naše obec vyvěšením tibetské
vlajky připojila k celosvětové akci Vlajka pro Tibet,
která se koná k připomenutí povstání proti čínské
okupaci, při kterém zemřelo nejméně 80 tis. Tibeanů. Tuto akci v letošním roce podpořilo celkem 364
radnic a obecních úřadů v celé České republice.
Dne 27. března od půl deváté večer bude na jednu hodinu vypnuto veřejné osvětlení v obci. Tímto
gestem se připojíme k celosvětové klimatické akci
Hodina Země. Jedná se o symbolické připomenutí hrozby klimatických změn a vlivu lidské činnosti
na ně.
Blíží se Velikonoce a proto si Vám na závěr dovoluji
popřát příjemné prožití tohoto významného svátku!
#MgA. Jan Symon
starosta obce

Statistické údaje
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2009

K 31. 12. 2009 bylo v Ostopovicích evidováno:
• 1 483 občanů (z toho 769 žen
a 714 mužů)
• 13 spoluobčanů zemřelo
(6 žen, 7 mužů)
• 14 dětí se narodilo
(5 děvčat, 9 chlapců)
• uskutečnilo se 13 sňatků
• 3 manželství byla rozvedena
• k trvalému pobytu se
přihlásilo 56 občanů a z obce
se odhlásilo 33 občanů
• nejstarší občanka je ve věku
98 let a nejstarší občan ve
věku 89 let
• obec má 435 čísel popisných
# Ing. Radka Švihálková

Vypalování suché trávy
S příchodem teplého jarního počasí nastává jako každoročně
nebezpečí v podobě vypalování
suché staré trávy. Tato činnost je
zákonem zakázána, jenomže je
dost takových, kteří na to nedbají.
Místo pracnějšího, avšak ekologičtějšího vyhrabávání staré
trávy a jejího zkompostování volí
někteří lidé jednodušší způsob,
jak se nevítané vegetace zbavit,
to znamená vypalování.
Vypalování trávy je u nás přísně
zakázáno, a to hned čtyřmi zákony: zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem o požární
ochraně, zákonem o ovzduší a zákonem o myslivosti. V případě porušení tohoto zákazu hrozí fyzické
osobě až několikatisícová pokuta.
Vypalování stařiny s sebou nese
především značné nebezpečí vzniku lesních a jiných požárů. Vedle
toho se vypalováním značně znečišuje ovzduší, nastává spad
popílku, vytvářejí se nevzhledná
vypálená místa a to vše znepříjemňuje životní prostředí člověka.
Vypalováním se značně porušuje
biologická rovnováha. Je zasažen
drobný hmyz, který přezimuje blízko povrchu půdy, a nastává přemnožení škodlivého hmyzu, který
přezimuje hlouběji v půdě.
Při vypalování stařiny se rovněž
ztrácí množství organické hmoty,
kterou spalujeme, místo abychom
ji použili ke kompostování. Současně uniká do vzduchu nejcennější živina, dusík, který potom
musíme do půdy dodávat. Všechny uvedené poznatky jasně prokazují neúčelnost a nehospodárnost
vypalování stařiny. Je proto na nás
všech, abychom tomuto škodlivému zvyku zabraňovali a vysvětlovali jeho nevhodnost z hlediska
pěstitelského i společenského.
#František Franc

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21. 12. 2009
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE
SCHVALUJE
• za ověřovatelky zápisu o průběhu 5. zasedání
zastupitelstva obce Badalovou E. a Breinekovou J.
• doplněný program zasedání zastupitelstva.
• Rozpočtové opatření č. 5/2009.
• Rozpočtové opatření č. 6/2009.
• Rozpočtové provizorium na dobu do schválení rozpočtu na rok 2010.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která stanovuje výši místního poplatku pro
občany obce 500,- Kč a pro rekreační objekty 250,- Kč.
• Dodatek č. 7 Smlouvy o zajištění financování sys-

tému IDS JMK.
• veřejnou volbu starosty/ky.
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE
BERE NA VĚDOMÍ
• usnesení z jednání rady obce ze dne 19. 10., 2. 11.,
18. 11., 30. 11. a 14. 12. 2009.
• vzdání se funkce starostky Zuzany Benešové.
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE VOLÍ
• za přísedícího Okr. soudu Brno-venkov p. Ing. Václava Starého, narozeného 28. 5. 1974, bytem Ostopovice, Větrná 407/19, na funkční období 2010–2014.
• v souladu s § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za starostu
obce Jana Symona.
Zapsala: Ing. Radka Švihálková

Závěrečný účet roku 2009
PŘÍJMY

ROZPOČET A JEHO PLNĚNÍ

SCHV. ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH

Daňové příjmy

SKUTEČNOST

12 087 000

10 185 850,32

Nedaňové příjmy

479 500

1 239 811,49

Kapitálové příjmy

255 000

239 500,00

Přijaté dotace
Příjmy celkem před konsolidací

2 264 400

696 718,00

15 085 900

12 361 879,81

Konsolidace příjmů (převod mezi účt y)
Příjmy celkem po konsolidaci
VÝDAJE

108 550,00
15 085 900

SCHV. ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH

Běžné výdaje

12 253 329,81
SKUTEČNOST

7 452 900

6 645 020,59

Kapitálové výdaje

10 354 700

7 425 670,66

Výdaje celkem před konsolidací

17 807 600

14 070 691,25

Konsolidace výdajů

108 550,00

Výdaje celkem po konsolidaci
FINANCOVÁNÍ

17 807 600
SCHV. ROZPOČET

Prostředky minulých let
Splátky půjčky SFŽP
Splátky úvěru KB a půjčky SFŽP

13 962 141,25
SKUTEČNOST

3 777 700

2 764 811,44

-96 000

- 96 000

-960 000

-960 000

Financování celkem

2 721 700

1 708 811,44

Obec provedla během roku 7 rozpočtových opatření.
Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2009:
přebytek
Výsledek hospodaření HČ k 31. 12. 2009:
ztráta

9 964 509,67
148 465,04

Zůstatky na účtech u KB k 31. 12. 2009
• Běžný účet
• Účelový účet (na kabel. tel.)

5 565 694,04
72 641,80

• Účet hospodářské činnosti

1 171 986,57

• Účet přijatých dotací

2 232 433,01

Terminovaný účet u UniCreditBank

4 057 780,82

Úvěr u KB Brno-venkov (výše dosud nesplaceného úvěru) (úvěr poskytnut KB
v r. 2004 ve výši 7 081 000 Kč, měsíční splátky 80 000 Kč)

1 881 000,00

Půjčka u SFŽP (výše dosud nesplacené půjčky) (půjčka poskytnuta Státním
fondem životního prostředí v r. 2005 ve výši 559 200 Kč, čtvrtletní splátky po
24 000 Kč)
Přijaté dotace celkem
• Neinvestiční dotace na úroky z úvěru
• Neinvest. dotace na veřejně prospěšné práce ze SR s podporou EU

79 200,00

320 468,00
73 000,00
151 500,00

• Neinvest. dotace na konání voleb

17 300,00

• Dotace na zřízení CzechPoint

78 668,00

ROZPOČET

obce Ostopovice na r. 2010 (v tis. Kč)

PŘÍJMY

VÝDAJE

Daňové příjmy

9 260,0

Místní poplatky

867,0

Správní poplatky

35,0

Dotace ze státního rozpočtu
Ost. invest. dotace ze st. rozpočtu
Investiční dotace z SFŽP

628,3
1 400,3
82,4

Činnosti knihovnické

3,5

Rozhlas a televize

150,0

Inzerce Ostopovický zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře

1,0
100,0

Ostopovický zpravodaj

75,0

Kultura v obci

176,2

Tělovýchovná činnost – T. J. Sokol

20,0

Využití volného času dětí a mládeže

17,0

Ostatní zájmová činnost

21,0

Nebytové hosp. – víceúčelová budova

186,0

Veřejné osvětlení

390,0

Pohřebnictví

25,0

Územní plánování

100,0

Komunální služby – pozemky

15,0

Pronájem nebytových prostor

24,0

Bydlení, komunální služby a územ.
rozvoj

7,0

Pronájem pozemků

50,0

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

20,0

Třídění odpadu, pronájem kontejneru
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací

140,0

Sběr a svoz komunálního odpadu

4,0

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

652,0

20,0

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

25,0

12 765,5 Osobní asistence, pečovatelská služba

PŘÍJMY CELKEM

Požární ochrana

VÝDAJE
Zalesnění skládky

1 415,0

13,0

15,0
17,8

Zastupitelstvo obce

1 112,5
1 296,0

Silnice

503,0

Činnost místní správy

Ost. zál. pozemních komunikací –
chodníky

220,0

Obecní výdaje z finanč. operací

12,0

Provoz veřejné silniční dopravy – IDS

125,0

Pojištění

30,0

Ostatní finanční operace

14,0

Odvádění a čištění odpadních vod

83,0

Vodní díla v zemědělské krajině

1 996,8

Základní škola – rekonstrukce

9 052,0 ROZPOČET OBCE PRO ROK 2010

Činnosti knihovnické

83,5

Ostatní záležitosti kultury – kronika
Rozhlas a kabelová televize

4,0
94,3

VÝDAJE CELKEM

17 816,1

Finanční prostředky minulých let
Splátky půjčky (Státní fond životního
prostředí)
Splátky úvěru KB (kanalizace
Vinohradská)

Z p r a c o v a l i : M g A . J a n S y m o n , FINANCOVÁNÍ CELKEM
I n g . L a d i s l a v P o l c a r, M a g d a J e l í n k o v á

6 106,6
-96,0
-960,0
5 050,6

NÁVRH CENY VODNÉHO A STOČNÉHO NA OBDOBÍ 4/2010–3/2011 (BEZ DPH)
Vodné (Vo)
Provozovatel
Analýzy

Předp. náklady r. 2010/Kč

Stočné (St)

Předp. náklady r. 2010/Kč

420 000

Provozovatel

260 000

80 000

Platba BVaK

1 085 000

El. energie

210 000

El. energie

Opravy, údržba

600 000

Opravy, údržba

480 500

Odběr podzemní vody

200 000

Ostatní služby

80 000

Ostatní služby

55 000

Úroky z úvěru

81 000

Celkem zaokr.

1 565 000

Celkem zaokr.

1 989 500

Náklad na Vo/m3
Cena vodné

23,7
23,70

3 000

Náklady na St/m3

31,09

Cena stočné

31,09

Sběr železného šrotu
V úterý 27. dubna provedou členové MO Českého svazu chovatelů Ostopovice obvyklým způsobem sběr železného šrotu. Opět
budou vyznačena sběrná místa,
kde mohou občané složit železný šrot k odvozu. Bude to na křižovatce ulic Lípová a Nová, dále
proti sokolovně, na začátku ulice
Na Rybníčku a na křižovatce ulic
Boženy Němcové a Krátká.
Aby nedocházelo k obvyklému
masivnímu odvozu těžších částí
železného šrotu různými pobudy,
prosíme občany, aby dodali na
sběrná místa takové věci pokud
možno až v pondělí k večeru, případně i v úterý ráno do 9 hodin.
O případnou pomoc s vynesením
železného šrotu se přihlaste u Dudů nebo u Trávníčků.
Bližší informace o naší organizaci naleznete na webu http://www.
cschostopovice.wbs.cz.
#Jaroslav Trávníček

Kdy na sokolovnu
Sotva slezla sněhová pokrývka,
ožívají také hřiště na sokolovně.
To velké „házenkářské“ je každé
odpoledne (s výjimkou tréninků
a zápasů) volně otevřeno dětem
a mládeži. Menší si k tenisu, odbíjené nebo třeba košíkové mohou
zájemci o sportovní vyžití pronajmout. Podmínky využití sportoviš
nabízejí také internetové stránky
www.tjsokolostopovice.cz.
Tréninkové úsilí se jednotlivá
družstva pokusí co nejlépe zúročit
také v průběhu jarní části soutěží. Přijít je povzbudit na domácím
hřišti můžete v těchto termínech:
11. 4. (9.00) Jihomoravský přebor
dorostenci Ostopovice – Vracov
11. 4. (10.15) Jihomoravský přebor muži Ostopovice „B“– Vracov
18. 4. (10.15) II. liga muži Ostopovice „A“ – Sokol Krčín „B“
24. 4. (8.00) Turnaj mladších žáků
1. 5. (15.30) II. liga muži Ostopovice „A“ – SK NH Veselí nad Moravou
22. 5. (15.30) II. liga muži Ostopovice „A“ – TJ Sokol Rokytnice
23. 5. (10.15) II. liga muži Ostopovice „A“ – SK Studénka
30. 5. (9.00) Jihomoravský přebor
muži dorostenci Ostopovice – 1.
NH Brno
30. 5. (10.15) Jihomoravský přebor
Ostopovice „B“ – 1. NH Brno „B“
Vyvrcholením házenkářského jara
v Ostopovicích bude letos Mistrovství České republiky mladších
žáků. Turnaj, do kterého se, jak
pevně věříme, probojují také naši
kluci, budeme hostit od 18. do 20.
června.
#Pavel Chaloupka

3

Okénko do
4

Činnosti a základní cíle ve školní družině při
zabezpečování výchovy a zájmového vzdělávání jsou plněny podle ŠVP pro ŠD a nově
vypracovaných projektů. Cílem naší práce je
vytvořit místo pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování
jejich volného času.
V tomto školním roce byl o školní družinu projeven velký zájem – přes 30 přihlášených žáků.
Nakonec bylo vyhověno 25 žákům pravidelně

chodícím a 4 žáci byli přijati navíc jako nepravidelně chodící. Hlavní program výchovného
procesu v naší školní družině je zaměřen především na tělovýchovnou, rekreační a relaxační činnost dětí a na vytváření zájmových aktivit
směřujících k harmonickému rozvoji osobnosti
dítěte.
V září proběhl ve školní družině velice pěkný
projekt s názvem „Školní družina jsme jedna rodina“. Děti se navzájem seznamovaly
formou her a soutěží. Malovaly portrét svých
rodičů, účastnily se různých výtvarných soutěží, seznámily se s rodokmenem, dovídaly se
pravidla chování ve školní družině. Vyprávěly
si o jednotlivých členech rodiny, o různých rodinných zvyklostech, ale také o povinnostech
jednotlivých členů rodiny. Zahrály si soutěž
„Co víš o rodině“. Děti se účastnily akce „Týden slušného chování“. Uskutečnila se soutěž
v pravidlech společenského chování „Pavián
mezi lidmi“ a soutěž „Umíme se chovat a jednat?“ Dětem se velice líbila akce „Zábavné
odpoledne plné her“ – hrály různé společen-

ŠKOLNÍ DRUŽ IN Y

ské hry, zábavné hry, při nichž si užily spoustu
zábavy a legrace.
Během měsíce října v rámci projektu „Svoje město dobře znám“ děti četly a vyprávěly
nejznámější brněnské pověsti, dovídaly se
o zajímavostech města Brna. Stavěly a modelovaly domečky, plnily vědomostní soutěže ze
znalostí brněnských památek, malovaly vlajky,
erb obce, sestavovaly plán Ostopovic.
Děti se také s velkým elánem zapojily do vý-

děti vyráběly výrobky podle jejich přání z různých materiálů, modelovaly apod.
Byly zrealizovány další akce: např. Odpoledne
plné zpěvu a hudby – zpěv oblíbených písní,
hasičská soutěž „Plamen“, dopravní soutěž
„Kopretinka“ aj. V rámci prevence sociálně patologických jevů byla uspořádaná pro školní
družinu beseda s dětmi na téma „Jak se bránit
šikanování“. Činnost školní družiny byla také
obohacena vzdělávacím programem v CVČ
Linka ve Starém Lískovci, kde se děti zúčastnily výtvarné dílny s názvem „Ručně čerpaný
papír“.
V adventním čase děti navštívily další program
v CVČ – Vánoční dílny s vánočním programem,
na který se děti vždy velmi těší. Velký zážitek
přinesla dětem i akce „Mikulášská nadílka“
s návštěvou Mikuláše, anděla a čerta a vánoční besídka s rozdáváním dárků a posezením
u vánočního stromečku.
V průběhu dalších měsíců děti čeká ještě mnoho pěkných zábavných akcí, při nichž si společně užijeme mnoho pěkných chvil a zážitků.
#Mgr. Jitka Fialová

MŠ OSTOPOVICE
p o ř á d á ve č t v r t e k 15 . 4 .
15 . 3 0 –18 . 0 0

BURZU
oblečení, obuvi, hraček
a sportovních potřeb

tvarné soutěže, která byla vyhlášená DDM JUNIOR s tématem „Země minulosti a budoucnosti“. Vytvořily pěkné koláže, které se jim
mimořádně pěkně podařily. V závěru měsíce
října krásné podzimní počasí přímo vybízelo
k „Malé drakiádě“, v níž si děti vyzkoušely své
připravené draky.
V listopadu byl zařazen do činnosti školní družiny projekt „Týden dovedných rukou“, kde si

příjem zboží: středa 14. 4.
15.00–18.00
vrácení zboží: pátek 16. 4.
14.00–16.00
S sebou přineste seznam zboží se jménem
a požadovanou cenou. Totéž na štítku na
oblečení.
10 % z prodeje připadne na účet
Sdružení rodičů a přátel MŠ

Srdečně zvou pořadatelé

Co je nového v naší školce a škole
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
Každý den přináší něco nového, tak je tomu
i v naší školce a škole. Díky mírnému nárůstu žáků v základní škole a předpokládanému
zvýšení počtu v příštím školním roce jsme
mohli potěšit žáky a rodiče spojených tříd
a přijmout novou paní učitelku. Od 1. 1. 2010
je výuka v 1. a 2. ročníku (ČJ, M) rozdělena,
což jistě vede ke zkvalitnění výuky a větší péči o naše žáky.
I nadále se snažíme učit a připravovat vyučování dle myšlenky tvořivého učení – učíme se
rozumem, srdcem a rukama. Děti tak nesedí
jen v lavicích a zapisují, co vyučující říká (tzv.
frontální metoda, která je však také nutná),
stále více se snažíme o aktivní zapojení žáků
do vyučování, kdy oni sami nové informace
objevují a osvojují si je. Vhodnou metodou
pro tento typ výuky je mimo jiné projektové

vyučování, kdy se učitel stává pouhým koordinátorem a vlastním iniciátorem je žák. Nejlepší odměna pro učitele potom je, když vám
žáci po projektovém vyučování řeknou, že se
vlastně nic neučili, protože neseděli v lavicích
a nezapisovali si do sešitů. Přesně toho chtěla docílit a nabídnout školská reforma a tzv.
rámcový vzdělávací program.
Věřím, že jsme se vydali správným směrem
a ukazujeme našim žákům nejen kvanta nové
látky, ale přivádíme je i k samostatnosti, ohleduplnosti a osvojování si vlastních názorů, postojů a dovedností.
REKONSTRUKCE
Termín začátku rekonstrukce školy se posunul
dle posledních informací na konec června. Je
zřejmé, že tak velkou stavbu nelze naplánovat přesně do detailů. My jsme však připraveni. Jak jsem již informoval v minulém čísle

zpravodaje, po dobu rekonstrukce (8 měsíců)
bude vyučování školy probíhat v náhradních
prostorách v Základní škole Svážná v Novém
Lískovci, kam budeme jezdit soukromým autobusem. Odpolední družina bude v prostorách
jídelny naší školy. Pro rodiče tak bude tato
změna minimální. Školka bude ve staré budově školy. Vyučování kroužků bude po dobu
rekonstrukce omezené. Součástí 1. etapy rekonstrukce nebude vybudování nové kuchyně
a tělocvičny, všichni však věříme, že se v blízké
době najdou finanční prostředky i na tyto důležité části školky a školy.
Prosíme všechny o pochopení a trpělivost.
Všechny důležité informace budeme zveřejňovat na nástěnce školy a na internetových
stránkách www.zsostopovice.cz.
#Petr Juráček
ředitel školy

INFORMACE
4. 1. Divadelní představení „Kocour v botách“
Po vánočních prázdninách nás přivítali bosonožští Křemílci se svým ztvárněním „Kocoura
v botách“. Pohádkové představení plné krásných písniček jsme odměnili bouřlivým potleskem a obdivným úsměvem ve tváři.
15. 1. Setkání s místními chovateli
Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá……,
ale i ta nechlupatá jsme měli možnost si prohlédnout během poučné besedy se členy ostopovského spolku chovatelů.
19. 1. Zápis do první třídy
Ve škole jsme přivítali předškoláčky z Ostopovic, ale i odjinud, a vytvořili jsme příjemné
prostředí zápisu do 1. ročníku jak pro děti, tak
pro jejich rodiče. Všichni se mohli občerstvit
v naší „čekárně“, kde byl pro děti připraven čaj
a pro maminky a tatínky káva. K tomu výborná buchta, kterou upekly naše milé paní kuchařky. V čekárně nám, pedagogům, vydatně
pomáhali žáci 4. a 5. ročníku, kteří se starali
o nově příchozí. Doufáme, že se všem u nás
ve škole líbilo, a již se všichni těšíme na 1. září,
kdy se opětovně setkáme.
Jen pro zajímavost – k zápisu přišli všichni
předškoláci z Ostopovic, kteří navštěvovali
naši školku. Děkujeme rodičům za důvěru.
V příštím školním roce by mělo nastoupit 14
prvňáčků.
27. 1. Lyžování v Němčičkách
Mrazivé, ale slunečné odpoledne, čerstvý sníh

z

naší

a nejníže položenou sjezdovku ve střední Evropě jsme si skvěle užili ještě před pololetní
známkovou nadílkou.
8. 2.–12.2. Barevná olympiáda
Týden v barvách olympijských kruhů nám přinesl spoustu vědomostí o olympijských hrách,
každá třída dokonale poznala jeden světový
kontinent. Prvňáčci navštívili Austrálii a sdělili
důležitou informaci o nebezpečnosti jedovatého ptakopyska, druháci si přivezli z Afriky
bohatý sortiment exotického zboží a kostým
kmene Masajů, třeáci přímo v dějišti letošní
olympiády pomohli s úpravou terénu horských
úbočí. Čtvráci s pááky rozlouskli nejtvrdší
oříšek olympijských vědomostí. Zmapovali celou Euroasii, pro ostatní třídy přichystali
poučný olympijský úvod a vytvořili olympijský
prapor, který nám připomínal, že máme fandit
nejen našim sportovcům.
25. 2. Masopust
„Co si vybavíte pod pojmem Masopust?“ –
zněla otázka paní Pacalové, která si s námi
na konci ledna přišla popovídat o ostopovickém masopustním rejdění. Nás její povídání
natolik zaujalo, že jsme nacvičili písničky, básničky, nachystali masky a jednoho slunečného
únorového dne uspořádali fašankové veselí,
jak se patří.
11. 3. Divadelní představení „Čarodějná škola“
Do Radosti s radostí. Chcete-li se pobavit,
„Čarodějnou školu“ vřele doporučujeme!

školy

Připravované akce nejen pro žáky naší školy,
termíny jsou zatím orientační:
22. 4. Den Země – Pozdrav Šelši
16. 5. v 15 hodin Den matek v sokolovně
(společné vystoupení žáků MŠ a ZŠ)
7.–11. 6. škola v přírodě ve Velkých Losinách
pro všechny žáky školy
Projekt Ostopovice – školní vzpomínání –
akce spojená se začátkem rekonstrukce budovy školky a školy (květen 2010) – prohlídka budovy školky před rekonstrukcí, výstava
prací žáků a historických fotografií, možnost
setkání s bývalými spolužáky, učiteli, výprodej
nábytku a dalších věcí z budovy MŠ – veřejná
dražba.
Ředitelské volno – celý týden dle počátku
rekonstrukce školy (nutné stěhování, příprava
nových prostor).
#Za pedagogy školy
Petra Turečková

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI
Zralost pro školu se nedá definovat podle
jednoho dvou kritérií. Tvoří ji široký komplex
schopností a dovedností.
To, čemu říkáme „příprava na školu“, je důležitou součástí předškolního vzdělávání. Ve formě her a dalších činností probíhá po celou dobu, kdy dítě dochází do mateřské školy.
Pro nástup do školy však nejsou důležité jen
znalosti a dovednosti, ale i emoční a sociální
zralost dítěte. Zejména období zápisu do školy
je bohaté na dotazy rodičů k učitelkám mateřských škol. „Má už jít do školy, nebo bychom
měli zůstat ještě rok ve školce?“ ptají se rodiče
předškoláků.
I v naší školce se chystali letos předškoláci k zápisu do ZŠ. Proto jsme pozvaly rodiče
na ukázkovou hodinu „Podívej se, co už umím“,
kde děti rodičům ukázaly, co všechno by měly
zvládnout před nástupem do základní školy.
Rodiče tak měli jedinečnou příležitost pozorovat své dítě při „práci“ v kolektivu a možnost
porovnání s ostatními vrstevníky.
Šlo nám především o to, aby viděli, v jakých
oblastech je potřeba dítě rozvíjet, a předcházet tak školním nezdarům.
O tom, jak by měl vypadat zralý předškolák,
přednášela v MŠ i speciální pedagožka Mgr.
Lenka Bínová z Pedagogicko-psychologické
poradny v Brně. Opět rodičům zdůraznila důležitost sociální zralosti dítěte před vstupem
do ZŠ.
Dítě by mělo být citově i sociálně samostatné,
mělo by být schopné se postarat o sebe i své
věci, být bez rodičů, být schopné kontrolovat
a řídit své chování, žít ve skupině vrstevníků,
uplatnit se mezi nimi, komunikovat a spolupracovat s nimi. Důležité je, aby umělo odlišit hru
od systematické práce, cíleně se soustředit
na určitou činnost, udržet pozornost a záměrně si zapamatovat, přijmout úkol a postupovat
podle pokynů.
Věříme, že se nám podařilo přiblížit rodičům
problematiku školní zralosti a ulehčit tak jejich
dětem vstup do školy.
#Za mateřskou školu
Hana Polášková, Ivana Bláhová
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Nahlas vysloveno – KOMUNISMUS PO ČESKU
– to zní ještě hůř než přečteno. Takové téma
nemůže nikdy znít dobře. S touto vědomostí
a vlastní zkušeností jsem okamžitě pochopil,
že s tím nic nenadělám. Jako jsme nenadělali (nádherné slovo!) po celých jedenačtyřicet
let a deset měsíců a dvacet dní. Jenže nadpis
všech těchto i následujících řádek těžko mohl být jiný. Přece nemohu napsat – například
– ČESKÝ KOMUNISMUS a přitom mít v sobě
na celý život zapsáno, co pro mě znamenala
Masarykova ČESKÁ OTÁZKA. Kromě toho musím mít neustále na paměti (a o totéž prosím
i čtenáře), že za československé totality byl
komunismus po slovensku jinačí. I když se to
ze současné dějinné vzdálenosti musí mladším generacím zdát přinejmenším podivné.
Ona odlišnost se odehrávala ve všem – nejen
v rovině ideologické. Určitě to bylo i tím, že
na rozdíl od českých zemí slovenští komunisté
v roce 1946 velice prohráli s pravicovou demokratickou stranou, a proto byl jejich únorový
puč v roce 1948 skutečným pučem – tam se
těžko dalo předstírat, že se tak dělo demokraticky. Na rozdíl od Čech, Moravy a Slezska, kde
(jak se te – v osmičkovém roce – probírá ze
všech stran a současní komunisté se tím chlubí) se Gottwald a jeho parta – jako by v těch
chvílích Slovensko neexistovalo – s podporou
defilujících lidových milicí chopili vlády parlamentním způsobem poté, co ministři za jiné
strany podali demisi. A president Beneš rychle
pochopil, co znamená dunění okovaných bot
milicionářů a cvakání uzávěrů pušek, a demisi
přijal. Nechci jeho počínání soudit – tím se neustále zabývají historici i politologové, protože
kromě osmičkových výročí takříkajíc celostátních uplynulo také šedesát let od Benešovy
smrti. Moje rodina s Benešovým postojem hrubě nesouhlasila, ale nedivila se. Můj dědeček
byl před válkou vysokým politikem a bylo přirozené, že se u nás politika velice sledovala.
I za války, i proto, že otec byl osvětimským vězněm a strýc čekal v berlínském Moabitu, jestli
mu useknou hlavu nebo jestli rozsudek bude
o něco mírnější. Proto se v roce 1943, kdy Beneš v Moskvě podepsal onu děsivou smlouvu,
v naší rodině usídlila obava, že budoucnost
Československa dostala – jak se říká – faleš.
A protože Jan Masaryk byl jakýmsi čestným
kmotrem nás tří bratří, dospělí členové rodiny
(mně bylo 16 a něco) se na podzim roku 1947
od něho dozvěděli, že a jak Sovětský svaz,
respektive Stalin, naší republice zakázal Marshallův plán a poprvé dal bez obalu najevo, že
Československo patří jemu – ne na Západ.
Po 25. únoru 1948 řada ministrů i dalších důležitých mužů a žen stran stojících v opozici
proti komunistům raději utekla za hranice. Ty,
co zůstali, státní bezpečnost postupně pozavírala a některé z nich (počínaje generálem
Pikou) komunistická spravedlnost popravila.
Gottwald rozsudky s radostí podepisoval, ministra Masaryka zabili a president Beneš raději
umřel. Na Slovensku to pak jeden čas bylo horší, protože se slovenští komunisté mstili i za to,
že se jim na Slovensku nepodařilo vyhrát řádné
volby. Jestli to bylo taky proto, že Slovensko
obsadila ta část tehdejší Rudé armády, která
nedovedla přesně rozlišit, kde končí území
nepřítele a kde začíná území přátel, nebo tím,

Komunismus
že Národnímu povstání v létě roku 1944 Stalin nepomohl tolik, co sliboval (aby Slovákům
nenarostla ramena), nebo tím, že Slovensko
bylo šest let Slovenským štátom, kde se všem
(až na odsunuté Židy a ty, kteří se pak postavili
do čela demokratického volebního vítězství)
dařilo líp než po osvobození Rudou armádou,
nebo i proto, že na Slovensku vždycky bylo
(a je i dnes) mnohem víc věřících lidí než v českých zemích a komunismus pro ně byl ideologií
antikrista… těžko stanovit, co z toho zapůsobilo víc a co míň. Podle mých slovenských spoluvězňů se o tom na Slovensku radši moc nemluví. Nejsem historik, zato jsem jeden z těch,
kdo v padesátých letech minulého století trávil
několik let společně s 270ti tisíci dalších vězenkyň a vězňů v komunistických uranových
lágrech a smrtících věznicích, jakými byly pro
ženy Pardubice a Železovce a pro muže Leopoldov a Mírov, a tam jsem naslouchal těm, co
se s komunismem utkali jako jeho protivníci (ne
jako oběti jejich msty – jednou z nich jsem byl
i já). A do jejichž životů i bojů a krvavých proher
bylo možné nahlédnout tak, jako te i studenti
(pro něž je téměř nemožné představit si nesvobodu) můžou nahlížet do složek tehdejší STB
či armádní kontrarozvědky vedených proti třídnímu nepříteli. Jímž byli všichni, kdo neslíbili
poslušnost. Nebo alespoň spolupráci.
O rozdílech mezi českým a slovenským komunistickým útlakem jsem mnohokrát hovořil a vlastně dodnes hovořívám především se
svými slovenskými spoluvězni. Možná i proto
jsem měl v lágrech pár nejbližších přátel právě mezi Slováky. Vlastně jich řadu pořád ještě
mám. Ale ani dnes se necítím práv být arbitrem oněch rozdílů, ale jsem si jist, že existovaly
a existují, o způsobech uplatňování komunismu na Slovensku že by však měli psát a hovořit
v prvé řadě Slováci. Přestože mnozí z nich ony
dlouhé roky svých věznění prožili výhradně
v českých zemích, především v lágrech na Jáchymovsku a Příbramsku. Jakož i mnozí Češi
za celá ta léta nespatřili nic jiného než zdi Leopoldova či Ilavy.
O jednom podstatném rozdílu jsem se už
zmínil: zatímco se za války české země staly
Protektorátem Čechy a Morava, slovenská
část původního Československa se stala Slovenským štátom. A – to je nutné připomenout
– podkarpatoruská část republiky se stala Sovětským svazem (na základě paktu mezi Velkoněmeckou Říší a Sovětským svazem). Ty, kteří
na úděl Podkarpatské Rusi zapomněli nebo
o něm nevěděli, prosím, aby si předchozí větu
přečetli nejmíň dvakrát. Jaké porozumění mezi
dvěma totalitami! Samozřejmě že Hitler přitom
už věděl, že Sovětský svaz napadne a že mu
bude patřit všechno (pokud Tisovi a jeho režimu nedá Podkarpatskou Rus jako dar za věrnost a oddanost), a samozřejmě že to věděl
i Stalin a byl si jistý, že se to Hitlerovi nepodaří,
ale to na anexích nic neměnilo. Do oněch rozdílů patří i vědomost, že po Mnichovu 1938 a pak
po březnu 1939 Češi i Slováci poznali celou šíři
onoho hrůzného pojmu, kterému se dodnes říká kolaborace. Ovšem s tím rozdílem, že mezi
roky 1939–1945 Slováci bu kolaborovali nebo nekolaborovali s vlastním státem, zatímco
Češi a Moravané a Slezané kolaborovali nebo
nekolaborovali s nacismem. Na Slovensku vět-
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ší množství, v českých zemích menší množství
občanů proti téhle totalitě povstalo. V českých
zemích s nacisty kolaborovalo mnohem větší
množství občanů než na Slovensku s Tisovým
režimem, nebo na Slovensku se tomu celkem
úspěšně bránil systém rodinných soudržností,
díky němuž se v rodinách po vzájemné dohodě určovalo, kdo bude kolaborovat s režimem,
aby se od režimu pohodlně dozvídal, kde a jak
lze nenarazit. Tento systém se na Slovensku
– jak mi vyprávěli slovenští kamarádi – za komunismu vypracoval k veliké dokonalosti, takže v takových rodinách existovalo cosi jako
ideologické spektrum, díky němuž se dovedly
bez problémů vypořádat s každou politickou
změnou. Byly prý rodiny, jejímiž členy byli i biskupové i krajští tajemníci komunistické strany
– dokonce jak reformní, tak i krizovým vývojem
poučení, jiným slovem normalizační. Nebyl
proto problém vypořádat se s rokem 1968 – jak
s Pražským jarem, tak s následky okupace.
Přátelé mi také říkali, že tomu hodně napomáhalo, že členové těchto rodin se vlastně
pravidelně potkávali s přítomnými i budoucími
představiteli strany i státu ve dvou slavných
(postupně zprofesionalizovaných) folklorních
souborech – Lúčnici a SĹUKu, s nimiž vystupovali po celém světě, především západním. Při
takových (často velmi dlouhých) výjezdech se
vzájemné vztahy velice utužovaly, možná i proto, že pokaždé s nimi vyjížděli i příslušníci státní
bezpečnosti.
Nechci se zabývat komunistickou ideologií,
tedy tím, čemu oni říkali marxleninismus a dokonce na to měli (kvůli vylepšení kádrových
profilů) večerní školy zvané VUML. Nechci to

Jiří Stránský (* 12. srpna 1931) je český spisovatel, scenárista, dramatik, překladatel
a skaut. Po celá léta byl Jiří Stránský zakázaným autorem. Po roce 1989 začal J. Stránský
znovu publikovat především v Literárních novinách, Listech a Lidových novinách, roku 1990
se stal spisovatelem z povolání, ale ještě téhož
roku přijal nabídku vedoucího v zahraničním
oddělení Českého literárního fondu. Roku
1992 byl zvolen prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu a roku 1995 se
stal předsedou Rady Národní knihovny, které
předsedal do roku 1998.
Jiří Stránský je autorem textu na pamětní desce našeho památníku obětem komunistické
totality. Esej Komunismus po česku vyšla v roce 2009 v edici Respekt.

Komunismus
především proto, že během normalizace už
šlo jen a jen o moc. Zatímco předtím o třídní
boj – jistěže především proto, aby se vybraní
a nesmiřitelní jedinci (na rozdíl od těch smiřitelnějších a ideologii víc věřících) dostali k moci.
A aby ze zmíněného boje šel strach.
Komunisté – samozřejmě – strach nevymysleli, ale byli mistry v jeho používání. Poučeni
tisíciletou historií útlaků, životopisy diktátorů,
revolucemi a vzpourami, nacismem a desítkami milionů Stalinových (a nejen Stalinových)
obětí přidali do českého třídního boje českou
specialitu – fištrón i fortel. Omlouvám se za ta
slova, která se – při pomyšlení na všechny popravené, umučené a zabité – mohou zdát nepatřičná, ale jako jeden z těch 270.000 jsem
onen fištrón i fortel třídního boje dělnické třídy
poznal na vlastní kůži, a množství všech možných pathosů z poslední doby (zvláš pathosů
z úst obrozených a reformovaných komunistů)
mě nutí držet si je od těla.
Musím se ještě jednou vrátit o několik desítek
let zpátky. Taky musím (nerad) prozradit, že
mým dědečkem byl Jan Malypetr, předválečný
ministr, předseda vlády i dlouholetý předseda
poslanecké sněmovny. To vše za agrární stranu republikánskou, jejímž dalším předsedou
vlády byl i proslulý Antonín Švehla, sedlák. Můj
dědeček byl taky sedlák. Až te zpětně mi dochází, proč mi v současné politice kromě morálky chybí i selský rozum.

Za války měl dědeček na statku zwangsverwaltung neboli nucenou německou správu.
Jednak kvůli jeho předválečné politické minulosti protkané odporem k nacismu, jednak
proto, že jeho syn byl v berlínském Moabitu
a ze v Osvětimi. Přesto dědeček navázal spojení s československou londýnskou exilovou
vládou a kromě toho podporoval materiálně
odboj. Nezmiňoval bych se o tom, kdyby se
bezprostředně po konci války nestalo, co se
stalo: dědeček byl zatčen a odvezen na Pankrác v témž čase, kdy tam čekali na své rozsudky Karl Hermann Frank a celá ta jeho parta.
Zatčen byl na základě obvinění komunistické
strany z kolaborace. Aby to obvinění mělo ještě
větší váhu, psalo se v něm (a bylo komunisty
zveřejněno), že byl členem předsednictva kolaborantského Národního souručenství a že
taky obdržel Svatováclavskou orlici – nejvyšší
kolaborantské vyznamenání. Že na tom nebylo
slovo pravdy, nebylo rozhodující – rozhodující
byl efekt: dědeček byl posledním nejvyšším
představitelem agrární republikánské strany,
již komunisté z duše nenáviděli a jíž se potřebovali zbavit jako nejnebezpečnějšího politického odpůrce. Jak o něco později vyšlo
najevo, základ rozhodnutí nepustit agrárníky
do prvních svobodných voleb bylo upečeno
už v Londýně. Hodilo se to i ostatním stranám,
pozdějším členkám Národní fronty, a bohužel
se to hodilo i presidentu Benešovi: po abdikaci

S t řípk y z v ýst av y
Přinášíme opět několik výňatků z materiálů připravených pro výstavu o historii a současnosti
obce, která se konala 8. a 9. září 2007 u příležitosti oslav 770. výročí první historické zmínky
o obci Ostopovice.

Škola vznikla v Ostopovicích před více než
dvěma sty lety – v roce 1796 ji dala postavit
tehdejší majitelka troubského panství Marie
Cecilie ze Seckenberků. Škola byla jednotřídní a rozšíření na dvě třídy se dočkala přesně
po sto letech, v roce 1896.
V období první republiky se představitelé obce
zabývali plány na přestavbu školy nebo dokonce postavení školy nové, avšak k tomu nikdy
nedošlo. Ve škole byly prováděny pouze nejnutnější opravy, a to až když už byla situace
skutečně neúnosná. Teprve v polovině 50. let
byla zahájena generální oprava školy a bytu
učitele: byla provedena izolace venkovních zdí,
položena parketová podlaha, vyměněna okna, do tříd byl zaveden vodovod a byly zřízeny
splachovací záchody.
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JIŘÍ STRÁNSK Ý
T. G. M. v roce 1935 právě agrárníci měli vlastního kandidáta na presidenta, což jim Beneš
nikdy neodpustil.
Naneštěstí s dědečkem nakládali na Pankráci
dost krutě. Musel být propuštěn do nemocnice, ale na následky pankráckého zacházení
v roce 1947 zemřel. Na soudní projednání komunistického obvinění se však dostavil. Byla
čtena svědectví presidenta Beneše i ministra Jana Masaryka, výslechy dalších svědků
prokázaly, že dědeček skutečně byl za války
ve spojení s Londýnem, i že pomáhal vnitřnímu
odboji. Taky se prokázalo, že na obvinění komunistické strany nebylo slovo pravdivé. Dědeček byl v plném rozsahu prohlášen nevinným,
soud se mu omluvil a komunistickou stranu
odsoudil k veřejné explicitní omluvě ve všech
tehdy dostupných médiích.
Takové ponížení komunisté neodpouštějí. Odpouštění či omlouvání nikdy neměli v popisu
práce. A neumí to dodnes, ač už mnohem
vzdělanější. Proto pro ně bylo po únoru roku
48 přirozené, že si to s naší rodinou takzvaně vyřídili. Jak, je už příliš osobní, ale bolelo
to. Především mou matku, protože – ač bývalý osvětimský vězeň – jako první šel do lágru
(s odsouzením na dva roky nucených prací
za to, že se choval tak opatrně, že nebylo možné mu cokoliv dokázat) její muž a náš otec. Můj
bratr a já až po něm. Pokračování v příštím čísle
#Jiří Stránský

Ostopovická škola

Třetí třída škole přibyla až v roce 1971, kdy byl
na učebnu přestavěn uprázdněný byt řídícího
učitele. Přesto měla škola nedostatek učeben
a při vyšším počtu žáků muselo vyučování probíhat na směny. Konec směnování nastal až
v polovině 80. let 20. století, když získala škola
učebnu v nově postavené mateřské škole. Navíc v té době do základní školy v Ostopovicích
chodily pouze 4 ročníky, už od 5. ročníku dojížděly děti do Starého Lískovce nebo do Brna.
(Pátý ročník se do školy vrátil od školního roku
1996/97.)
Roku 1985 byla v zahradě za školní budovou dokončena výstavba mateřské školy. Školka měla
dvě oddělení a první ředitelkou byla PhDr. Miloslava Koutná. Pak školu vedla Štěpánka
Mandzjuková a po ní převzala ředitelskou funkci Ivana Bláhová. Po určitou dobu měla školka
pouze jedno oddělení.
Roku 1986 byla ve dvoře postavena školní jídelna. Vznikl tak ucelený školní areál, který je neustále dobudováván tak, aby sloužil potřebám
dětí. V roce 1999 byla jedna třída v původní
školní budově přebudována na poštovní středisko. Škola nabízí dětem klidné, ale podnětné
prostředí ke vzdělávání. Na škole pracuje řada
kroužků, školní družina a škola poskytuje prostory pro hudební a výtvarnou výuku Základní
umělecké škole Střelice. Od ledna r. 2003 se
všechny základní a mateřské školy, které do té
doby byly organizačními složkami obcí, staly
samostatnými právními subjekty. Mateřská škola v Ostopovicích se z praktických důvodů stala
součástí základní školy a vznikla příspěvková
organizace Mateřská škola a Základní škola
Ostopovice, okres Brno-venkov.

Seznam ředitelů a ředitelek:
František Venzl 1796–1812
Jan Kréza 1812–1813
František Kaláb 1813–1846
Karel Schrottek 1846–1886
Josef Palkovský 1886–1915
Leopold Peška 1915–1928
Jan Valíček 1928–1934
Jan Vejnar 1934–1936
Richard Skoták 1936–1937
Vilém Vašulín 1937–1940
František Hejtmánek 1940–1944
Vilém Vašulín 1944–1950
Vladimír Kupčík 1950–1964
Jindřiška Procházková 1964–1980
Soňa Zausová 1980–1997
PaedDr. Stanislava Houzarová 1997– 2009
Mgr. Petr Juráček
# Připravila Mgr. Věra Janáková
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TRADIČNÍ
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Poslední loňské číslo Ostopovického zpra- byl vlastně jen takový pokus bez nějakého dalvodaje nabízelo také pozvánku na dvojici šího tematického zadání. Ale už rok nato jsme
obvyklých, zejména tanečních akcí – obecní zkusili zvolit téma let nedávno minulých – japles a „plesové dostaveníčko“. Dnes nabízíme
ohlédnutí za dalším z tanečních večerů v naší
sokolovně. V pátek 19. února se na chodníku
před ní rozvinul červený běhoun, po kterém
pak kráčely ﬁlmové hvězdy největší velikosti.
Letošní, už 6. maškarní ples, se totiž nesl v duchu předávání Oscarů. Výroční cenu Ostopovické akademie ﬁlmových umění a věd v průběhu večera nad hlavu postupně zdvihli Michael
Jackson, Whitney Huston a Petr Slezák – jeden

z iniciátorů těchto recesistních večerů. Rozhovor s ním jsme začali otázkou na první z těchto
maškarních plesů. Kdy a odkud vzešla myšlenka maškarních plesů? Ten nápad přišel spíše
spontánně, při jednom společném setkání se
řeč stočila taky na maškarní plesy a my si řekli,
proč to nezkusit i u nás. No a dnes už je to 6 let
a my jen litujeme, že ta sokolovna nemá alespoň dvojnásobnou kapacitu. Jak byly laděny
a jak probíhaly předchozí ročníky? Poprvé to

V Šelši

kési humorně-nostalgické vzpomínání na doby
rudé totality – a osvědčil se i tento krok. Pak
už následoval večer na pláži Karibiku, tak trochu historicky laděná Noc na Karlštejně, loni
to byl Limonádový Joe a letos večer ve znamení udílení cen ﬁlmové akademie. Zvláštním
hostem předávání ostopovických Oscarů byl
věhlasný Ruský balet. Odkud se vzala tradice
těchto vystoupení? Vůbec poprvé to byl před 5
lety malý koncert armádního pěveckého souboru Alexandrovci, tedy naše parodie na takové koncerty. Lidem se to líbilo, bavili se, a tak
jsme na každý z těch večerů začali připravovat
vedle objednaných čísel i nějaký ten vlastní
vstup. A nakonec to dopadlo tak, že dnes je
celý program, kromě hudby, jen a jen z naší
dílny. Kdo všechno se na přípravě plesu podílí?
S nadsázkou by se dalo říci, že je to vlastně jakýsi rodinný podnik. Spřátelené rodiny na sebe

PLES
„nabalily“ další kamarády a celkem to dělají asi
dvě desítky lidí. Ti pak podle možností program
večera připravují, koordinují a vystupují v něm.
Srovnat by se to dalo s fungováním ochotnického divadla. Co všechno příprava takovéhoto
večera obnáší, jak probíhá? Obvykle začínáme
už po prázdninách volbou tématu, to už ale
musíme mít jasno ohledně programu, tedy jednotlivých vystoupení. Pak pokračujeme sháněním výzdoby, výrobou rekvizit a kostýmů.
Musí se zabezpečit hudba, tombola, začíná se
tvořit choreograﬁe a zvukový a obrazový doprovod. Tak zhruba v prosinci startuje prodej
vstupenek a nácviky vystoupení. A všechno to
vyvrcholí hektickým týdnem před vlastním plesem, včetně přípravy a zdobení sálu, a v neděli
po dětském karnevalu úklidem. Za námi je čerstvě večer ﬁlmových hvězd, může se prozradit,
jaký bude v Ostopovicích maškarní ples v roce
2011? Nějaké návrhy už samozřejmě padly, ale
jasno bude až po prázdninách. S jistotou můžu
prozradit asi jen to, že to jistě nebude žádné
z pětice témat předchozích let.
# Pavel Chaloupka

PLES

DŮCHODCŮ

Letošní plesové dostaveníčko důchodců bylo
snad nejvydařenější za poslední řadu let. Seniory netrápily nadměrně zdravotní problémy, což
se projevilo na jejich návštěvě dostaveníčka, oblíbená hudba Melodie a bohatá tombola nemalou měrou přispěly ke spokojenosti návštěvníků
i organizátorů. Byla to pohodová akce.
# Jaroslav Trávníček

v yrostl r ybník s mokřadem

Na sklonku roku schválila kolaudační komise
patřičného stavebního úřadu výsledek rekonstrukce vodní nádrže v Šelši. Na místě, kde už
nějaký ten čas zůstávala pouze jakási bažinka,
tak spolu s obnoveným rybníčkem vznikl i malý mokřad.
V průběhu podzimu a počátku zimy zde specializovaná firma postupně vyčistila pozůstatek dřívějšího rybníka
a zbudovala dvojici hrází. Součástí té obnovené hlavní je i nové
vypouštěcí zařízení, tzv. požerák
(a bezpečnostní přeliv). Novinkou
je pak i propustná hrázka tvořící
hranici mezi vlastním rybníkem
a mokřadem. V bezprostředním
sousedství pozvolna se plnící nádrže zaujaly své místo i sazeničky
nových stromů. Na jaře by se pak
měl vrátit život také do vody. Podle
autorů projektu by měl rybník plnit
především krajinotvornou a ekologickou funkci, zejména zadržení vody.
Jak vidí rekonstrukci a využití asi čtvrthektarového rybníčku v Šelši naši spoluobčané? Z jejich názorů vybíráme alespoň tyto:
Jana (5) a Pavel (3): K rybníku chodíme často
na procházky. Nejvíce se nám líbilo to bagrování a ty velké hromady hlíny. Těšíme se, jak tady budeme moci koupat pejska, plavat, chytat
a pouštět ryby a v zimě bruslit.

Vojtěch (17): Mne hodně baví chodit na ryby,
tak mi docela vadilo, že jsme tady neměli žádnou vodu. O tu rekonstrukci jsem se tedy pochopitelně zajímal. Podle mne je to určitě dobrý nápad. Lidi, se kterými jsem se bavil, měli
na ten rybník krásné vzpomínky, chodili tam
třeba na ryby. Stejně tak ti starší, kteří tam kdysi

chodili, na to te budou mít krásný vzpomínky.
Martin (38): Mohu říci, že vcelku pravidelně
jsem se chodil dívat, jak to pokračuje, jak se
ten rybník staví. Mně se to líbí, že to tam je. Jde
jen o to, aby tam přitekla voda.
Anna (62): Skoro denně sem chodím na vycházky se psem, a tak jsem celou akci mohla průběžně sledovat. Chodím se dívat taky
ke studánce, jestli ta voda teče. Myslím si, že

je to určitě dobře, obohatilo to naši krajinu.
Pozitivně vnímám, že jako jedna z mála obcí
v okolí máme u nás hezké okolí. Ve srovnání
s tím předchozím stavem oceňuji, že už se tady v zimě mohlo bruslit nebo sáňkovat z hráze.
Určitě to bude pěkný cíl procházek, příjemné
místo k posezení, možná tam budou nějaký
ryby, a tak tam třeba děti boudou
moci rybařit.
Václav (76): Já tomu rybníku fandím, částečně taky proto, že ten
první jsme zde vytvořili v 68. roce.
Tehdy menší kolektiv lidí z JZD
pomocí buldozeru během dvou
dní vybudoval původní rybník.
Tady ten sleduji od doby, co se
začal obnovovat. Opravdu tomu
fandím a líbí se mi to. Myslím si, že
to účel splní, protože tady v okolí
žádný rybník není – nejbližší v Popůvkách. Rybník do přírody patří,
třeba kvůli rekreaci nebo procházkám. A patří to sem i z toho důvodu, že se tam
oživí nějací ti obojživelníci a patrně i nějaká ta
ryba. Předpokládám, že tam stoupne tolik vody, že se tam i vykoupeme.
Nepředpokládám, že by tam bylo tolik vody,
že by přetékala, ale už te ten rybník plnil svůj
účel. Díky vodě, která stačila nastoupat, se zde
vytvořilo kluziště využívané dětmi i dospělými.
# Připravil Pavel Chaloupka

Víte, že máme nového starostu?
Na 5. zasedání zastupitelstva obce 21. 12.
2009 odstoupila z rodinných důvodů z funkce dosavadní starostka Zuzana Benešová.
V dalším programu jednání zastupitelstvo
jejím nástupcem zvolilo Jana Symona.

Už jsem se setkal také s otázkou „Který to ten
pan starosta vlastně je?“ K odpovědi, že je to
onen urostlý, lehce neholený mladík, kterého
můžete potkávat s fotoaparátem, dítětem na ramenou nebo třeba se psem, ještě něco přidám.
Jan Symon se tu narodil před 33 lety a žil zde
trvale do svých 6 let. Po dvou desetiletích, kdy
se do Ostopovic vracel alespoň na víkendy
za babičkou, se definitivně vrátil, aby zde, jak
sám říká, „obnovil a zesílil již tak dost hluboké
kořeny“. Vystudoval žurnalistiku a masmediální studia, sociologii a sociální politiku a sociální práci, absolvoval Fakultu výtvarných umění
na VUT v Brně. V minulosti pracoval jako novinář, v posledních letech jako fotograf na volné

noze. V probíhajícím volebním období pracuje
v zastupitelstvu v komisi stavební a školské.
Své zvolení na post starosty v krátkém rozhovoru pro Ostopovický zpravodaj okomentoval
prostě slovy „Ono to vzniklo tak, že se žádný
jiný kandidát nenašel.“
A jak se v novém postu na radnici cítí?
„Práce starosty je posláním, já z té funkce
nemám kdoví jaké potěšení, uvádí mne spíše do rozpaků. Vnímám to ale tak, že když už
jsem byl do této funkce zvolen, tak v ní ze sebe
musím vydat to nejlepší a musím sloužit obci,
za kterou te nesu odpovědnost. To považuji
za nejdůležitější. Velkým ulehčením pro mne
je fakt, že funkci přebírám po své ženě, která
mi v této práci nesmírně pomáhá. Nedovedu si
téměř představit, že bych nastoupil do rozjetého vlaku bez tak zásadní podpory a pomoci.
Myslím, že na zapracování v podobné funkci
je třeba minimálně půlrok, ne-li víc. Člověk si
musí navyknout na všechny ty úřední postupy, je třeba vědět, co hlídat, jakým způsobem
postupovat efektivně, zabývat se podstatnými
věcmi. Na „starostování“ jsem se nijak zásadně
nepřipravoval a i proto mi zabírá prakticky veškerý čas. V tomto smyslu pro mne tato funkce
představuje jisté odříkání a nárůst úředničiny,
které jsem se v dosavadním životě snažil vyhýbat seč to šlo.“
Jaké jsou cíle nového starosty do konce
funkčního období?
„Absolutní prioritou je úspěšné dokončení
nebo posunutí započatých projektů. Těch je
v současnosti připravena k uskutečnění celá
řada. Osobně za nejdůležitější považuji celkovou rekonstrukci budovy školy a školky, která
bude velmi náročná jak po organizační stránce, tak i po stránce finanční. Stará budova školy stejně jako stávající budova školky však do-

TŘÍK R ÁLOVÁ SBÍRK A
V lednu byly rozpečetěny a spočítány obsahy
posledních dvou z celkem 3 335 tříkrálových
pokladniček na území brněnské diecéze. Jejich výtěžek dosáhl téměř 15,9 mil. Kč, což je
o 921 tis. více než loni.
Vybrané záměry Diecézní charity Brno pro
TS 2010
• Projekt Domácí hospicové péče na Blanensku, který bude pomáhat lidem v preterminálním a terminálním stadiu nemoci a jejich rodinám v místě jejich bydliště.
Oblastní charita Blansko, 350 000 Kč
• Noční centrum v Brně na Bratislavské pro lidi
bez domova.
Oblastní charita Brno, 90 000 Kč
• Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Břeclav.
Oblastní charita Břeclav, 300 000 Kč
• Tvorba dobrovolnického týmu psychosociální pomoci při Oblastní charitě Hodonín.
Oblastní charita Hodonín, 150 000 Kč
• Nákup vybavení a rozvoj projektu Charitní
ošetřovatelské služby v Jihlavě.
Oblastní charita Jihlava, 200 000 Kč

• Zkvalitnění nabídky služeb a prostředí pro
pacienty v terminálním a preterminálním stadiu nemoci v Domě léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa v Rajhradě.
Oblastní charita Rajhrad, 500 000 Kč
• Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Klub Čas Tišnov.
Oblastní charita Tišnov
• Vybudování skleníku se zavlažováním pro
pracovní terapii klientů Stacionáře Úsměv
v Třebíči pro lidi s postižením.
Oblastní charita Třebíč, 89 000 Kč
• Poradna pro oběti domácího násilí „Tereza“.
Oblastní charita Znojmo, 50 000 Kč
• Kambala – dobrovolnické centrum – zvýšení
kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb prostřednictvím dobrovolníků.
Oblastní charita Ž ár n/Sázavou, 150 000 Kč
Více na www.dchbrno.caritas.cz.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2010
v Ostopovicích
V letošním roce se vybralo 46.173,- Kč, což
je o 3.005,- Kč více než v loňském roce.
Děkujeme!

sluhují a bez tohoto zásadního kroku bychom
o školu v Ostopovicích mohli přijít. Pokud se
nám tedy podaří tuto klíčovou investici dotáhnout bez nějakých zásadnějších problémů či
komplikací, budu to považovat za velký úspěch
a smysluplné naplnění volebního období nejen
mého, ale celého zastupitelstva. Škola je totiž
kulturním základem obce, je předpokladem
pro to, aby v Ostopovicích žili sebevědomí
a moudří občané, kteří budou na svou obec
hrdí, budou vedeni k tomu, že místo, kde se narodili či žijí, není jen prostor, ze kterého si něco
berou, ale kam i něco vrací. V důsledku z takového postoje budeme profitovat všichni. Obec
může plnohodnotně fungovat, jen pokud nás
bude spojovat cíl, že vše, co děláme pro obec,
děláme zároveň i pro sebe.
Kromě školy musím zmínit ještě alespoň dvě
další priority. První je vybudování nového sběrného dvora za železničním mostem na ulici
Družstevní. Tato akce je však podmíněna úspěchem naší žádosti u Státního fondu životního
prostředí – a výsledek zatím neznáme. A za neméně důležité, i když na první pohled méně
patrné, považuji smysluplné a zodpovědné
územní plánovaní. V této oblasti mohou totiž
být důsledky chybných či unáhlených kroků
často fatální, jak můžeme vidět na příkladu
příliš rozsáhlé satelitní zástavby v okolí Moravan nebo Troubska: neúnosný nárůst dopravy,
nedostatek míst ve školce či škole, zhoršené
životní prostředí nebo rozpad tradičních sociálních vazeb v obci.
Mým cílem také je, aby bez větších problémů
fungoval běžný provoz obce včetně drobnějších oprav, které jsou v plánu, např. rekonstrukce ulice Krátká. A velmi mi záleží i na tom, aby
přinejmenším zůstala zachována stávající nabídka a pestrost kulturního života v obci. Myslím, že obec je nasměrována správným směrem, tedy ne k nějakému velkému růstu počtu
obyvatel a zástavby, nýbrž ke zvyšování kvality
a pestrosti života v obci.“
A co nějaký ten „vlastní otisk“?
„Na to mi asi příliš času nezbude. Ostatně
doufám, že za mnou byla vidět nějaká práce
už v době, kdy jsem byl zastupitelem. Ale je-li
něco, co bych rád ještě více zdůraznil, pak je
to užší spolupráce mezi okolními obcemi, která
by se mohla projevit třeba prvními kroky k založení mikroregionu. Myslím, že krajina v okolí našich obcí a zejména oblast Bobravy má
velký a zdaleka nevyužitý rekreační potenciál
nejen pro občany našich obcí, ale pro celý jih
Brněnska. A mikroregion je jednou z možností,
jak získávat finanční prostředky právě na péči
o krajinu v okolí našich obcí a jak tuto péči také
smysluplně plánovat a provádět. Naše příroda si jistě zaslouží lepší a systematičtější péči
a nové či opravené cesty, krajinné prvky nebo
naučné stezky, které nepochybně přilákají další zájemce o turistiku. Z vlastní zkušenosti vím,
že mnohdy stačí pouze umístit pár laviček. Krajina se tak rázem stane pohostinnějším místem
pro náš život. Ostatně nejlepší ilustrací v tomto
směru je obnovený rybník v Šelši. Tolik lidí, kolik tam potkáte třeba o víkendech, tam už léta
nebylo.
# Připravil
Pavel Chaloupka
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J a r n í motýli
10

Neklamným znamením blížícího
se jara jsou jívy a lísky hlásící se
nezadržitelně k životu. Při podrobnějším pohledu na přírodu zjistíme, že předjarní horečka zasáhla
i řadu druhů z živočišné říše, včetně motýlů. Motýli bezesporu patří mezi to nejkrásnější, co může
příroda vnímavému pozorovateli
nabídnout.
Už v únoru se objevují první motýli
a setkáváme se především s těmi,
kteří přezimovali jako dospělci
a nyní vyhledávají druhé pohlaví,
aby splnili svou povinnost vůči svému druhu. Z denních motýlů jsou
to vesměs různé druhy baboček.
Poletují jaksi nesměle ve spoře
hřejícím slunci a co chvíli usedají,
aby se na teplém podkladu ohřály.
Velmi často hodují na poraněných
kmenech, na rozkvetlých jívách
nebo nápadně vonícím lýkovci.
Zvečera pak jsou aktivní různé druhy můr, různé druhy přímočarnic,
rudokřídleců a dřevobarvců. Mezi
největší otužilce patří drsnokřídlec
hrušňový, který naštěstí kromě
jména nemá s hrušněmi nic společného. Jiným hojným druhem je
tmavoskvrnáč ma alový. Samičky
tohoto druhu jsou postiženy bezkřídlostí a nehonosí se jemnými
lesklými křídly jako samečci. Zato
mají nápadný chvostek chloupků
na konci zadečku, jimiž přikrývají snůšku vajíček. Dalšími druhy,
které se za příznivého počasí rojí
již v únoru, jsou pí alka dubová,
pí alka tečkovaná a další. Bezkřídlost či polokřídlost je adaptačním
projevem podzimních nebo zimních druhů pí alek, které se tak
přizpůsobují nepříznivým povětrnostním podmínkám. Bezkřídlé
samičky jsou tak ve skutečnosti
pevně spjaty s hostitelskými stromy. Samečci naopak jsou u většiny motýlích druhů dobrými letci
a snadněji vyhledávají pomalu se
pohybující samičky.
#František Franc
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Přehled kulturních akcí
n a p r v n í p o l o l e t í r o k u 2 010
Dostala jsem opět za úkol seznámit Vás se společenským a zájmovým programem na 1. pololetí
letošního roku.
Během ledna a února proběhly dnes již tradiční
plesy: společenský ples obecního úřadu, plesové dostaveníčko důchodců, maškarní ples Sokolů a posledním byl dětský maškarní karneval.
Všechny plesy byly úspěšné a hojně navštívené.
Březen a duben už bývá chudší na setkávání,
ale květen tuto odmlku vynahradí. Už 30. dubna
pálíme čarodějnice. Druhou květnovou neděli
připravují děti MŠ a ZŠ a jejich učitelé program
s přáními maminkám k jejich svátku.
Hned další týden, 15. května, budou opět naší
obcí projíždět a na sokolovně soutěžit posádky
historických automobilů a motocyklů. Na přelomu května a června budeme zajišovat program
pro děti k jejich svátku.
Největší slavnostní akcí naší vesnice jsou Mladé
hody, které letos vycházejí na neděli 27. června.
Předcházet bude i předhodová zábava, kterou
budeme pořádat v pátek 25. června.
Stárci se už sešli a začínají hody připravovat
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Včely jsou na zemi přes 30 milionů let, mnohokrát déle než lidstvo. Z dějin je známo, že již staří
Egypané užívali med a včelařství
měli na vysokém stupni. Med posiluje tělesnou i nervovou soustavu
a používal se i jako konzervační
prostředek. Alexandr Makedonský
byl po své smrti naložen do medu, odvezen do vlasti a tam pohřben. Cesta trvala několik týdnů.
Ve středověku se med používal také k hojení ran, což někteří včelaři
činí dodnes.
Za prvního včelaře byl označován
Aristoteles ze Stageiry a v jeho šlépějích kráčeli ze známých osobností např. Kosmas, Komenský,
Marie Terezie a další. Včelařství je
jedním ze zajímavých oborů. Říká
se, že přitahovalo jen lidi přemýšlivé, dobré, nezištné a trpělivé.
Včela je od nepaměti dávána
za vzor píle, pracovitosti a smyslu
pro pořádek. Ve snůškovém období se doslova rychle udře k smrti –
žije jen 6 týdnů. Ona se v podstatě
vždycky tak upracuje, jen v zimním
období jí to trvá déle – až 6 měsíců,
poněvadž k pohybu, a tím i k práci,
potřebuje teplotu min. 10 °C. Při
nižších teplotách se včely stáhnou
do chomáče a zahřívají plod i vzájemně sebe.
Včelařství je součástí zemědělské
výroby a opylovací činnost tvoří min. 75 procent přínosu včel,
ostatní je v obecně známých produktech – med, vosk, propolis
a další. Opylováním včely zvyšují
výnos zemědělských plodin až
o 50 procent.

a my věříme, že budou pěkné a veselé jako předchozí léta.
Tímto jsem vyčerpala plánované akce. Možná ale
ještě něco vymyslíme a jistě Vás včas pozveme.
Jsou tu však ještě jiná sdružení a organizace
a mají své programy, kterých se můžeme zúčastnit.
V Sokole se věnují tréninku od malých žáčků,
přes dorost, až po dospělé – a úspěšně! Také
pravidelně funguje cvičení pro rodiče a děti.
I Mateřské centrum navštěvují maminky s dětmi
k různým hrám.
Nesmím zapomenout na rukodělný kroužek Dobromysl. I tady se schází už téměř každý druhý
měsíc asi dvacítka šikovných žen.
Ve školce zase maminky vařily a zkoušely pod
vedením profesionálního kuchaře nové recepty.
Myslím, že kdo se chce zapojit do života v naší
obci a seznámit se s námi, má si z čeho vybrat.
Stačí jen přijít mezi nás. Pro nás je největší odměnou Vaše účast.
# Za kulturní komisi
Milena Dejlová

N E Z B Y T N Ý O P Y L O VA Č
něno teplotou vzduchu, rychlostí
a směrem větru a profilem terénu.
Létá rychlostí asi 24 km/hod. Se
zátěží, po sběru nektaru či pylu, je
schopná letět asi 15 minut, přičemž
uletí kolem 6 km, a pak si musí odpočinout – má mezipřistání. Pro
delší dolet potřebuje teplotu min.
15 °C, nebo již při teplotě 12 °C se
jí omezují pohybové schopnosti.
Na 1 kg medu musí včely navštívit
3 až 5 milionů květů a přinést více
než 2 kg nektaru, který odpařováním vody a několikerým nasáváním
a přenášením mezi buňkami v plástu přemění v med. Normálně silné
včelstvo čítající asi 50 000 jedinců,
což je cca 5 kg, spotřebuje za rok
kolem 70 kg medu a 40 kg pylu.
Již Albert Einstein prohlásil, že
bez včel by mělo lidstvo jen 4 roky života. Je to sice jen výrok, ale
vědecky je doloženo, že jedna
třetina potravy lidstva je závislá
na opylení včelami, a přímo, nebo zprostředkovaně. Příště něco
Včela létá za potravou i několik ki- o včelích produktech.
#Jaroslav Trávníček
lometrů daleko, což je však podmíOvocné stromy v převážné míře
opylují včely. Na 1 ha sadu je třeba
pro dostatečné opylení asi 5 včelstev. Včela je hlavním opylovačem
květů – až 90 procent, zbytek je
na ostatním hmyzu. Pro jarní opylení však mají včely nejlepší podmínky, poněvadž vyzimují ve velkém společenství – kolem 20 000
jedinců, kdežto ostatní hmyz přezimuje jen v jednotlivcích a množí
se až během jarního oteplování.

