
O
S T O P O V I C K

Ý

V sobotu 8. září 2012 se konal již čtvrtý divadelně-
-hudební festival Husa na dálnici. Kdo si první rok 
říkal, že Shakespyré bylo parádní a těžko ho něco 
překoná (hlavně píseň Roberta Mikluše „Jsem na 
chlapy...“), byl mile překvapen dalším ročníkem a 
Havlovým Prasetem. No ale co ten třetí ročník? A 
pak tu najednou byly Budařovy Proměny a jedno oko 
nezůstalo suché, tedy pláčem od smíchu. A každý si 
zase říkal, to půjde jen těžko překonat. A co tedy při-
nesl ten čtvrtý ročník? TO LÉTO - a to bylo teda něco. 
Ale nepředbíhejme. Celý festiválek zahájila výtvar-
ná dílna pro děti a jejich husy motoristky zaplnily 
celou dálnici. Pak děti přijelo pobavit divadlo Drak 
z Hradce Králové se svojí „Černošskou pohádkou“. 
Pohádkou z Afriky, země divoké a krásné přírody a 
rozmanitých zvířat, bubnů a rytmické hudby. A děti 
si spolu s herci brzy notovaly „hop a hop a Masilo má 
bob, hop a hop a Masilo je škrob“. Po drakovi při-
šla facka, teda Divadlo Facka s hrou Václava Havla 
pro malé i velké Pižďuchové. Závěrem se dostalo dě-
tem zásadního poučení - pozor na hlavu, abyste se 
nepraštili a nestali se z vás pižďuchové. V podvečer 
nás roztančil Allstar Refjúdží Band a jejich neuvěři-
telný mix hudebních žánrů. Skupina Allstar Refjúdží 
Band je jedinečným hudebně-divadelním projektem 
s výrazným sociálním přesahem. Jejím posláním 
je otevírat skrze uměleckou produkci témata spoje-
ná s migrací a ukazovat možnosti řešení sociálních 
problémů.
No a pak přišlo TO LÉTO aneb punková opera muže, 
který ustavičně plane divokým nutkáním, a k tomu 
vlastně nemůžu publikovat žádný úryvek, neb by byl 
nepublikovatelný. To se prostě musí vidět!!! No a už 
se těšme na další, jubilejní pátý ročník, protože Husa 
na dálnici prostě nemůže zklamat.

(ZB)

Pořadatelé moc děkují všem, kteří festival 
podpořili, ať finančně nebo pomocí při pří-
pravě hlediště a pódia, zapůjčením tech-
niky, přípravou občerstvení, pomocí v po-
kladnách apod. Bez jejich nezištné podpory 
by se podobné kulturní nekomerční akce 
nemohly konat. Děkujeme.

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 3 ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012

To léto a Husa na dálnici počtvrté

Radnice informuje

Sběrný dvůr
Od začátku září je v provozu nový sběrný dvůr, ve 
kterém mohou občané kromě obvyklých odpadů 
nově odevzdávat také papír, plasty, nebezpečné 
odpady a zbytky ze zahrad, jako trávu či větve. 
Součástí sběrného dvora je totiž i tzv. komunitní 
kompostárna. Rozšiřují se také provozní hodiny 
sběrného dvora. V období duben-listopad bude 
otevřeno každou sobotu od 8:00 do 11:00 a ve 
středu od 18:00 do 20:00, v zimním období pak 
každou sudou sobotu od 8:00 do 11:00. Sběrný 
dvůr se nachází na ulici Družstevní za železničním 
mostem, v sousedství areálu firmy Spomat a byl 
vybudován díky dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí a od Jihomoravského kraje.

pokračování na straně 2 ...
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Radnice informuje - pokračování z titulní strany...

Nové vyhlášky k odpadovému
hospodářství
Zahájení provozu sběrného dvora nám umožnilo uskutečnit dlou-
ho plánované úpravy odpadového hospodářství v obci. V souvislosti 
se zahájením provozu sběrného dvora schválilo zastupitelstvo obce 
celkem tři nové vyhlášky – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o komunitním kompos-
tování, a Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o zákazu spalování 
suchých rostlinných materiálů. Zahájením provozu sběrného dvora 
však naše úsilí o zefektivnění odpadového hospodářství nekončí a 
nadále usilujeme o získání prostředků na zavedení pytlového sběru 
plastů, papíru a kompostovatelného odpadu přímo od jednotlivých 
domácností.

Zákaz pálení zahradního odpadu od 1. 10.
Zásadní změnou, kterou nám umožnilo zahájení provozu komunitní 
kompostárny, je úplný zákaz spalování zbytků ze zahrad. Od 1. října 
je tak na celém území obce zakázáno spalování jakéhokoliv (mok-
rého i suchého) zahradního odpadu. Porušení tohoto zákazu bude 
možné trestat pokutou až do výše 3000,- Kč. Veškerý zahradní od-
pad je nyní možné odstranit pouze kompostováním nebo odevzdá-
ním ve sběrném dvoře. Věříme, že tohle opatření přispěje ke zlepše-
ní kvality ovzduší v obci.

Pálení odpadu
Zákaz pálení zahradního odpadu však bohužel všechny problémy 
s kvalitou ovzduší v obci nevyřeší. S blížícím se podzimem a chlad-
nými večery se totiž někteří spoluobčané opět uchylují k pálení od-
padů v domácích topeništích. Tato bezohledná a odsouzeníhodná 
činnost ohrožuje zdraví nás všech, a proto důrazně vyzýváme všech-
ny, kterých se to týká, aby od této činnosti upustili. 
Jen pro připomenutí: Spalování nás v každém případě obtěžuje zá-
pachem. Jenomže zatopíme-li si obsahem odpadkového koše, ris-
kujeme mnohonásobně více. Do okolí se tak totiž dostávají nejrůz-
nější toxické látky, které mohou způsobovat rakovinu a další vážné 
nemoci. Na jedy ve vzduchu jsou nejcitlivější děti, těhotné ženy a 
staří lidé. Spalování odpadu v domácnosti je nejen nezdravé, ale ke 
všemu ještě nezákonné. To se týká nejen pálení plastů či pneumatik, 
ale i starého nábytku, natřeného a jinak chemicky ošetřeného dřeva 
či nápojových kartonů a celobarevných časopisů a letáků. Všechny 
tyto látky nepatří do kamen, nýbrž do sběrného dvora.  
Žádáme proto znovu občany, kteří v domácích topeništích odpady 
dosud spalovali, aby se nad tímto svým konáním zamysleli a tuto 
činnost ukončili.

Rekonstrukce obecního úřadu
Od konce srpna probíhá nutná rekonstrukce kanceláří obecního 
úřadu (např. elektroinstalace byla již v havarijním stavu). V této 
souvislosti došlo k omezení úředních hodin na pondělí a středu 
8:00-12:00 a 14:00-16:00 hod. Běžný provoz obecního úřadu bude 
obnoven od pondělí 8. října.

Zásady územního rozvoje JMK zrušeny 
Nejvyšší správní soud vyhověl návrhu na zrušení Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje, který naše obec podala spolu s dal-
šími třinácti obcemi převážně z jihu brněnské aglomerace. Soud 
konstatoval, že krajským úřadem nebyly dostatečně posouzeny 
dopady krajem plánovaných silničních staveb na životní prostředí 
a zdraví obyvatel, a jako jednu z nejproblematičtějších staveb uve-
dl i Jihozápadní tangentu, která spolu s dálniční křižovatkou mezi 
Ostopovicemi, Troubskem a městskou částí Bosonohy zcela zásad-
ním způsobem ohrožuje naši obec. Doufáme, že verdikt soudu bude 
pro krajský úřad dostatečným impulsem k řádnému územnímu plá-
nování, které zohlední i oprávněné zájmy obcí na jihu Brna. Jinými 
slovy, věříme, že v nových Zásadách územního rozvoje Jihozápadní 
tangenta již nebude. 

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje

● za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva 
obce Matýška Pavla ml., Canova Borise.

● program zasedání zastupitelstva. 

● Rozpočtové opatření č. 3/2012.

● Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území obce Ostopovice.

● Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se stanoví sys-
tém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

● Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se stanovuje 
zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Ostopo-
vice.

● Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní – Elektrizace trati 
Brno – Zastávka a pověřuje starostu jejím podpisem.

● záměr pořízení územní studie v lokalitě Nad Vývozem a po-
věřuje radu obce dalším postupem. 

Zastupitelstvo obce Ostopovice
bere na vědomí 
● usnesení z jednání rady obce ze dne 28. 5., 27. 6., 19. 7. a 
13. 8. 2012. 

Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí
● se záměrem pořízení architektonické studie pro rekonstruk-
ci parku U Kaple.

Zastupitelstvo obce Ostopovice nesouhlasí 
● s návrhem na změnu Územního plánu obce – lokalita na 
Branách, podaným dne 15. 8. 2012 zástupcem vlastníků Ing. 
Pavlem Vybíralem.

zapsala Radka Švihálková

Výpis usnesení z 3. zasedání
zastupitelstva obce

Předvolební diskuze Martina Veselovského 
s krajskými lídry v restauraci U Volejníků
Za necelý měsíc budou krajské volby a další postup územního 
plánování v Jihomoravském kraji je jednou ze zásadních otá-
zek pro lídry jednotlivých kandidátek. I proto se Český rozhlas 
Radiožurnál rozhodl uspořádat jihomoravskou předvolební 
debatu Martina Veselovského v naší obci. Občané tak mají 
zcela jedinečnou šanci zeptat se přímo lídrů jednotlivých kan-
didátek, mj. i současného hejtmana Haška nebo ex-hejtmana 
Juránka, proč chtějí naši obec obklíčit dálnicemi a zda třeba 
po rozsudku Nejvyššího správního soudu nebudou přece jen 
ochotni podpořit řádné srovnání variant silniční infrastruktu-
ry v našem kraji.
Předvolební speciál Martina Veselovského se koná v pondě-
lí 8. října od 17:00 v sále restaurace U Volejníků a vysílat jej 
bude také Český rozhlas Radiožurnál.

Jan Symon

Divadelně-hudební festival Husa na dálnici - 2012
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V září byl v areálu za tratí na Družstevní ulici otevřen sběrný 
dvůr pro občany a chataře z Ostopovic. Obyvatelé Ostopovic 
zde mohou odevzdávat běžný tříděný odpad – plasty, sklo, pa-
pír, železo, ale i nebezpečné odpady – vysloužilou elektroniku, 
zářivky a úsporné žárovky, chemikálie, barvy, ředidla i hadry 
nasáklé chemikáliemi, pneumatiky, oleje (minerální i přepále-
né oleje z fritéz) atd. Všechny tyto odpady mohou ostopovičtí 
odevzdávat zdarma. Uložení stavebního odpadu do jedné tuny 
na osobu a rok zdarma, větší množství je zpoplatněno dle ce-
níku.

Další důležitou novinkou je zprovoznění místní kompostár-
ny pro občany. Do ní je možné odevzdávat odpad ze zahrady, 
který se vám nevejde na kompost – spadané ovoce, posekanou 
trávu, slupky ze zeleniny, listí, větve. Nepatří sem však zbytky 
z kuchyně ani nepoužitelné jídlo, stejně jako nekompostovatel-
ný nebo nebezpečný odpad (suť, plasty, sklo, elektro, chemiká-
lie). Na kompostárně bude tento odpad přeměněn na kompost, 
který využijeme na údržbu zeleně v obci. Protože se díky tomu 
mohou všichni jednoduše zbavit zahradního odpadu, je nyní 
zakázáno spalovat jakýkoliv odpad na zahradách.

Dále upozorňujeme občany, že popelnice, ve kterých bude za-
hradní odpad, zemina nebo suť a stavební odpad, nebudou vy-
vezeny! Tyto odpady odevzdávejte ve sběrném dvoře.

Co ještě nabízíme:
Pokud máte odpadu mnoho a potřebujete pomoct s odvozem, 
obraťte se na obecní úřad, tel.: 547 211 381. Cena za odvoz jed-
né vlečky odpadu včetně vykládky je 120Kč.
V budoucnu obec zakoupí také malý štěpkovač na větve a za-
hradní odpad, který bude k zapůjčení do domácností.

Otevírací hodiny pro veřejnost
Duben – listopad (sezóna)
Středa 18 – 20 hodin
Sobota 8 – 11 hodin

Prosinec – březen (mimosezóna)
Každá sudá sobota 8 – 11 hodin

Zodpovědná osoba: 
František Franc, tel.: 605 114 668

Článek vznikl v rámci projektu Realizace progresivních odpado-
vých koncepcí v pilotních obcích podpořeného Státním fondem ži-
votního prostředí.

Ostopovice mají nový sběrný dvůr
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Soud odmítl plány Jihomoravského kraje na novou 
dálnici u Ostopovic

Nejvyšší správní soud zrušil 21. června 2012 Zásady územního rozvoje Jihomorav-
ského kraje (dále jen ZÚR). Vyhověl tak návrhu, který spolu s dalšími třinácti obce-
mi a stejným počtem soukromých osob podala naše obec. Soud uznal naše argumen-
ty a konstatoval, že Jihomoravský kraj postupoval při přípravě krajského územního 
plánu nezákonně. Základním důvodem, proč soud ZÚR zrušil, bylo „neposouzení 
kumulativních a synergických vlivů koridorů pro dopravní stavby, resp. ZÚR jako 
celku, na životní prostředí a lidské zdraví“. Jinými slovy, soud potvrdil, že krajský 
úřad po celou dobu přípravy tohoto dokumentu ignoroval skutečnost, že desetiti-
síce obyvatel na jihu brněnské aglomerace jsou přinejmenším posledních patnáct 
let vystaveny hluku a prachu nad úroveň stanovenou zákonem. Tímto rozhodnutím 
naší obci svitla naděje, že při přípravě nového územního plánu dojde k řádnému 
posouzení plánovaných silničních komunikací a že zcela zbytečná, neekonomická 
a pro Ostopovice i další obce v podstatě likvidační Jihozápadní tangenta z něj zcela 
vypadne.

Je smutné, že teprve soud dal částečně za pravdu našim argumentům. Dlouhodo-
bě tvrdíme, že dopravní koncepce prosazovaná Jihomoravským krajem je zcela po-
mýlená a dle dostupných informací i neekonomická. Krajský úřad jako pořizovatel 
Zásad územního rozvoje JmK zcela ignoruje skutečnost, že alternativní varianty do-
pravního řešení mohou být řádově až o desítky miliard levnější, a ze zcela nepocho-
pitelných důvodů se brání srovnání oficiální dopravní koncepce s koncepcí alterna-
tivní. Kvůli špatné práci krajských úředníků i politiků se tak bohužel opět o několik 
let vzdaluje nalezení smysluplného a funkčního dopravního řešení, které by vedlo ke 
kvalitnímu spojení na Vídeň a Svitavy. Ačkoliv se krajská reprezentace v čele s hejt-
manem Haškem snaží svalovat vinu na ekologická sdružení či jiné „záškodníky“, je 
to zejména velmi špatná práce krajského úřadu, která vedla k tomu, že po patnácti 
letech jsme se ani nepřiblížili k výstavbě tak důležitých dopravních tepen, jako je 
spojení na Vídeň či Svitavy.

Kdo by však čekal, že se krajští politici z rozsudku Nejvyššího správního soudu poučí 
a přestanou nepřípustně ovlivňovat územní plánování, velmi by se mýlil. Jak ukáza-
ly poslední měsíce, zatímco se krajský radní David Macek snažil na veřejnosti vyklá-
dat verdikt soudu téměř jako vítězství kraje, exhejtman Juránek se rovnou v senátu 
rozhodl po partyzánsku „vylepšit“ zrovna projednávanou novelu stavebního zákona, 
aby ještě více oslabil postavení obcí v procesu projednávání záměrů a umožnil tak 
prosazení zamýšlených silničních staveb i bez schválených Zásad územního rozvoje. 
A nelenil ani krajský úřad, který stihl během července oprášit starý Návrh zadání 
Zásad územního rozvoje a již začátkem srpna jej rozeslal obcím k připomínkám. 

Co tedy vlastně rozsudek Nejvyššího správního soudu přinesl? Snad potvrzení, že 
stále ještě žijeme v zemi, kde je možné domoci se práva. Bohužel však také utvrze-
ní, že věci zde fungují nikoliv díky, nýbrž navzdory současné politické reprezentaci. 
Naši krajští politici tak i nadále usilují o to, aby se zvýšila hustota kamionové dopra-
vy v brněnské aglomeraci (což je vykládáno jako přínos ke kvalitě života a rozvoji 
kraje). Neuspokojivé životní prostředí, ve kterém žijí desetitisíce lidí na jihu brněn-
ské aglomerace totiž podle nich zlepší výstavba dalších dálnic.

Frustrace z této skutečnosti mne osobně přiměla ke kroku, kterému jsem se dříve 
bránil. Jelikož v současné době v krajském zastupitelstvu neexistuje žádná opozice, 
alespoň co se týče územního plánování (ZÚR byly v roce 2011 zastupitelstvem kra-
je schváleny jednomyslně), přijal jsem jako nestraník místo na kandidátce Strany 
zelených. Nepředpokládám zvolení, ale jako nestraník jsem podpořil ve volbách do 
krajského zastupitelstva stranu, jejíž zastupitelé v minulosti jako jediní poukazovali 
na nesmyslnost krajem navrhovaných dopravních řešení.

Přes vše výše uvedené stále věřím, že krajští úředníci i nová politická reprezentace, 
která vzejde z krajských voleb, přistoupí k problematice územního plánování ko-
nečně seriózně a zváží všechny dostupné informace. Naše spolupráce s dalšími ob-
cemi pokračuje a již nyní aktivně vstupujeme do procesu pořizování nových Zásad 
územního rozvoje JMK. Stále totiž platí, že pokud se při projednávání nových Zásad 
územního rozvoje nezohlední i jiné pohledy, můžeme být za několik let opět tam, 
kde jsme se ocitli nyní – v bodě nula.

Jan Symon

Ve dnech 15. a 16. září se konala u nás na 
obvyklém místě již tradiční výstava drob-
ného zvířectva - králíků, holubů, drůbeže, 
exotů a stále populárních hlodavců. Již 
dlouho je to tradiční výstava s běžně vyso-
kou návštěvností. Na Brněnsku je hodno-
cena jako jedna z nejlepších. Jistě k tomu 
přispěla dřívější doba, kdy k nám jezdil 
městský autobus, a tak byla levně dostup-
ná Brňákům i těm, kteří měli šalinkartu. 
Mnozí z nich k nám jezdí i nadále. Vysta-
veno bylo na 150 ks drůbeže a stejně tolik 
králíků i holubů. Exotů bylo téměř 120 ks. 
Již zmíněná expozice hlodavců čítající 30 
ks byla neustále v obležení zejména škol-
ních dětí, pro které to bylo velmi zajíma-
vé a které tam o nich mohly získat i různé 
informace. Lákavým doplňkem pro děti 
byla velmi bohatá tombola a obdobně pro 
dospělé burčák, který i letos byl návštěvní-
ky hodnocen jako chutný. Nelze pominout 
ani douzovanou cigáru, která rovněž byla 
v nabídce a lákala gurmány. Dospělých 
návštěvníků bylo na 700 a mládeže, která 
měla do 15 let vstup zdarma, přišlo také 
asi tolik. Letos tam přijela řada mladých 
rodičů i s kočárky a větší děti se již také 
zajímaly o zvířátka. Nemůžeme pominout 
ani podporu obce, která nám uvolnila 
větší část obecního dvora, kde jsme také 
umístili část exponátů. V závěru výstavy 
proběhlo vyhodnocení nejlepších zvířat 
i jejich vystavovatelů a pan starosta Jan 
Symon předal pohár od obecního úřadu 
nejlepšímu místnímu vystavovateli. I díky 
příznivému počasí se nám výstava vydaři-
la.

Jaroslav Trávníček    

Výstava drobného zvířectva

Ženy50 - tento výmluvný název si zvolilo 
občanské sdružení zaměřené na ženy ve 
věku okolo padesáti let. Právě jim se od 
roku 2006 snaží pomáhat v boji proti so-
ciálnímu vyloučení či při zvyšování počí-
tačové nebo jazykové gramotnosti. Nejen 
svým členkám, ale každému nezávisle na 
věku a pohlaví, nabízí v Brně počítačové a 
jazykové kurzy nebo třeba finanční semi-
nář. V nabídce na stránkách www.zeny50.
cz najdete také arteterapeutický seminář, 
kurz trénování paměti i cvičení tchaj-ťi. 
Podrobnou nabídku o. s. Ženy50 najdete 
na zmiňovaném webu nebo ji získáte na 
telefonu 732 348 993.

Pavel Chaloupka

Znáte Ženy50?

Netradičním soustředěním žactva na konci prázdnin ve Vra-
cově začala nová sezóna ostopovských házenkářů. Do ní už 
prvními zápasy se začátkem nového školního roku vstoupila 
naše družstva mladších žáků a žaček, starších žáků, dorosten-
ců a mužů. Žačky se po  prvním turnaji v Humpolci předsta-
vily také na domácím hřišti, aby do konce první půle soutěže 
stihly ještě turnaje v Miroslavi a Vracově.

Házenkářský podzim 2012 na sokolovně
Mladší žáky v podzimním programu jejich krajské soutěže žádné 
utkání na hřišti v Ostopovicích nečekalo, nastoupili už na brněn-
ském Drakenu a v Humpolci a o první a druhé říjnové sobotě je 
čekají zápasy na hřišti Moravské Slávie a 1. NH Brno.

Starší žáci a dorostenci kopírují herní program mužů, za sebou už 
tak mají zápasy s Jihlavou, Humpolcem, Moravskou Slávií a někte-
rými z družstev brněnského Drakenu. Muže a starší žáky čeká ještě 
v neděli 30. září domácí zápas s Vracovem a v říjnu další brněnské 
utkání s Drakenem. Družstva dorostu a starších žáků pak ještě 20. 
října na našem hřišti nastoupí proti 1. NH Brno.

Pavel Chaloupka (foto Jaroslav Střelec)

Letní angličtina v Nebovidech

English Summer Camps ESC – aneb Není úniku
Jako každým rokem o letních prázdninách připravil tým občanského sdružení Tydlidům v Nebovidech  během července a srpna tři 
samostatné týdny „příměstských“ táborů s angličtinou pro děti  od 5 do 12 let. O žáky, rozdělené podle věku a úrovně znalostí do tří 
skupin, pedagogicky pečovali tři učitelé a tři instruktoři. Celotýdenní program byl pro malé i velké  setkáním s Mr. Beanem, plavbou 
s piráty Jeho Veličenstva nejen do Austrálie a Oceánie, stavbou „Žluté ponorky“ slavných Beatles, ale také např. vojenským výcvikem 
pod vedením Britské admirality.  Samozřejmě nemohla chybět návštěva  olympijského Londýna s přípravou tradičních sendvičů a 
popíjením anglického čaje. Výuka angličtiny hravou formou se den za dnem nesla v rytmu všem dobře známých popěvků rodiny 
Simpsonových, zkušeným juniorům doprovázely vyučování vstupy do Hvězdných válek v původním znění. Menší děti zkoumaly pod-
mořskými ponory oceánské tvory, veškerá putování natěšeně končila hledáním pokladu podle tajných map… Tak za rok, na stejné 
lodi, třeba i s vašimi dětmi, GOODBYE!!! Magdalena Kožuská
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Série předvolebních debat Českého rozhlasu 1 Radiožurnál se před říjnovými krajskými volbami uzavře v Ostopovicích. Diskusní 
pořad Martina Veselovského s lídry kandidujících politických uskupení bude v přímém přenosu vysílán v pondělí 8. října od 17 hodin 
z restaurace U Volejníků.

Zástupce politických stran s reálnou šancí na zvolení jejich zástupců do krajského zastupitelstva jsme s předstihem oslovili alespoň 
s jednou otázkou. Na dotaz „Obyvatelé obcí na jihu brněnské aglomerace jsou dlouhodobě vystave-
ni nadlimitním hodnotám hluku a prachu v důsledku dopravy. Po zrušení Zásad územního 
rozvoje JMK bude krajský úřad připravovat nový územní plán. Jaká opatření na zlepšení 
životního prostředí na jihu Brněnska budete v této souvislosti prosazovat? A považujete tzv. 
tangenty města Brna za nezbytné stavby?“ odpověděli takto:

  Předvolební otázka

ODS 
Jiří Crha, lídr kandidátky
 
Začnu již při přípravě dopravních staveb řádným posuzováním vlivu na životní prostředí (EIA) a strategickým 
posuzováním koncepcí (SEA). Dále pokládám za nutné zajištění účasti veřejnosti na rozhodování o projektech 
dopravy. Konkrétních opatření pro omezení negativních vlivů dopravy je v současné době celá řada, od zlepše-
ní kvality MHD a IDS přes výstavbu obchvatů obcí až po zvýšení čistoty komunikací a výsadby zeleně.
Tangenty mají z hlediska rozvoje města Brna a ochrany jeho životního prostředí své opodstatnění, není však 
možné, aby se tak dělo na úkor okolních obcí. Budeme spolu s dotčenými obcemi hledat všeobecně přijatelné 
řešení spočívající v odstranění případných dopadů na jejich obyvatele.

TOP 09 a Starostové 
Jan Vitula, lídr kandidátky
 
Vzhledem k hlavnímu zdroji znečištění, jímž je automobilová doprava, jsou opravdu účinná pouze dlouho-
dobá opatření. Proto podporuji urychlenou výstavbu vysokorychlostních vlakových tratí, které významným 
způsobem snižují zátěž individuální automobilovou dopravou. Kdo by taky do Prahy nebo Vídně jel autem, 
když se za méně než poloviční čas (cca 1 hod.) může pohodlně dostat až do centra vlakem. Další pozitivní  do-
pad lze očekávat od dobudování R35 nebo přeložení části nákladní dopravy na železnici. Toho lze dosáhnout 
výstavbou terminálů, kde by se mohla nákladní doprava alespoň částečně přesunout na vlaky (např. v oblasti 
Břeclavi). 
Považuji za důležité, aby se při tvorbě nových ZUR zohledňovaly i ekologické (environmentální) aspekty. Zá-
sadní dopad na budování tangent bude mít trasování silničních spojení sever - jih, a to především R52 a R43. 
Obávám se, že v případě spojení Brna s Vídní prostřednictvím R52 se tangentám nevyhneme. V tomto případě 
však lze odložit budování tangenty zkapacitněním dálnice D1 a především novým řešením dálničních křižo-
vatek v oblasti Brna. Jihozápad Brna bude v každém případě vyžadovat zvláštní pozornost s ohledem na ne-
gativní dopady dopravy. Jako nejlepší řešení vidím vyhlášení mezinárodní soutěže, která by navrhla varianty 
řešení. Tento postup zvolila mnohá města západní Evropy a obdobný problém úspěšně vyřešila. 

SPOZ
Marian Keremidský, lídr kandidátky

Teď hned je třeba začít brát vážně překračování limitů prašnosti na jihu Brna a obrátit se na experty, co 
navrhnou - dnes už je například ozkoušené, že snížení rychlosti sníží i emise. Snížení rychlosti na D1 je sice 
problematické řešení, ale tady jde především o zdraví lidí. Osazování zelenými pásy určitě také pomůže snížení 
prašnosti.
Náš program se týká dále zlepšení kvality ovzduší v tomto prostoru, a to podporou dalších alternativních druhů 
dopravy (úklid silnic, zelené a jiné bariéry), je třeba zvážit možné obchvaty tam, kde jsou reálně proveditelné.
Vedení tangent v hustě zabydlené oblasti jihu Brna příliš nedoporučujeme.

KSČM
Vojtěch Adam, lídr kandidátky

Odpověď na Vaši otázku není jednoduchá, ale pokusím se objasnit svůj názor. Tak předně jsem ZÚR JmK  tak, 
jak byly navrženy, podpořil, jako naprostá většina všech krajských zastupitelů. Rozsudek NSS koncepci potvr-
dil, ale doporučil nové posouzení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí.  Kraj je přesvědčen, 
že posouzení vlivů je dostatečné, soud nikoli. Z toho je potřeba vycházet. Tedy na koncepci se bude dále pra-
covat a uvidíme, jak dopadne dodatečné posouzení. Jestli se tedy potvrdí primární návrh, nebo se bude muset 
hledat nové řešení. V tom případě je ovšem otázka jasná. Jaké jiné řešení? A5 bude jednoznačně a neodvratně 
končit v Mikulově, břeclavská varianta není pro rakouskou stranu akceptovatelná. Žádné řešení podle názoru 
pana doc. Firbase není možné, protože to by znamenalo, že u Schricku by se řešení muselo realizovat v Ra-
kousku, a to je vyloučeno. Takže je potřeba vycházet z reality. Pokud tedy bude A5 navazovat na R52 a bude 
přivádět dopravu na jih Brna, slouží navržené koridory tangent k dopravnímu odlehčení. Pokud tedy nové 
posouzení vlivů na ŽP stavby umožní, pak musí být použity při jejich realizacích nejmodernější technologie, 
které z velké části nepříznivé vlivy staveb a dopravy eliminují. Pokud stavby nebude možné realizovat v navr-
žené podobě, pak se bude muset najít jiné řešení, ale skutečně se ani neodvažuji odhadnout jaké. Jisté je, že 
na hustě osídleném území bude muset jít vždycky o kompromis. Tangety souvisí s trasou R 43 a jejím eventu-
elním napojením na D1. Nemá smysl  teď polemizovat o variantách Troubsko nebo Ostrovačice. To je otázka 
budoucnosti, podle toho, jak dopadne posouzení vlivů na ŽP. Jediným faktem je, že pokud se to nevyřeší spíše 
dříve, doprava v okolí Brna totálně zkolabuje.

Strana zelených
Jana Drápalová, jednička kandidátky

Zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje soudem dává šanci, že při plánování dopravních sta-
veb příště již nebudou  ignorována práva občanů na zdravé životní prostředí zakotvená v zákonech a  listině 
základních práv a svobod.  Podle našeho přesvědčení není v souladu se zákonem umisťovat další stavby do 
území, kde jsou již dnes limity překračovány. Naopak, musí se udělat kompenzační opatření i u stávajících 
komunikací.  Jako starostka městské části Nový  Lískovec velmi dobře vím, jak umí dálnice hlučet.  V úseku 
u Nového Lískovce a Ostopovic je třeba urychleně dokončit  protihluková opatření. Kolem dálnice by se měly 
vysadit pásy izolační zeleně, které by přispěly ke snížení prašnosti.  Plochy pro tuto izolační zeleň je třeba za-
kotvit do územního plánu kraje jako veřejně prospěšné stavby.  Když jsme se v Novém Lískovci vyjadřovali ke 
konceptu územního plánu Brna, navrhli jsme jako opatření proti prašnosti právě vytvoření pásů pro zeleň oko-
lo dálničního přivaděče.  V úseku od Veselky  po Slatinu by se navíc měla  omezit rychlost kamionů na 80km 
v hodině a zakázat  jejich přejíždění do levého pruhu. Ze stran kandidujících do zastupitelstva Jihomoravského 
kraje jsou zelení jediná strana, která považuje jihozápadní a jihovýchodní tangenty za zbytečné stavby, které 
pouze zničí krajinu. Dopravě v Jihomoravském kraji by podle nás mnohem více pomohla urychlená moderni-
zace silnice 1/43 na Svitavy a silnice první třídy od Pohořelic do Znojma, aby se lidé z těchto regionů dostali 
bezpečně do Brna. Naší prioritou je také kvalitní a cenově dostupná veřejná doprava, proto budeme prosazo-
vat, aby senioři nad 70 let a doprovod dítěte do tří let jezdili zdarma v celém Jihomoravském kraji, jak to již od 
roku 2007 funguje v Brně. Naše kandidátka je společným projektem SZ a nezávislých starostů, jedním z nich 
je i starosta Ostopovic Jan Symon. Podrobnější informace o našich kandidátech a programu najdete na www.
zelenapromoravu.cz, náš volební lístek má číslo 51.  Pokud chcete, aby při přípravě nových Zásad územního 
rozvoje kraje nebyly zájmy obcí a občanů ignorovány, volte naši kandidátku.

KDU-ČSL
Stanislav Juránek, lídr kandidátky
 
Tangenty města Brna jsou řešením dopravní situace v Brně a jeho okolí. Řešení je nutné pro kraj i pro celou 
Moravu. Severojižní propojení pomůže ekonomické soběstačnosti v celém regionu, zejména menší závislosti 
na Praze.
Pro Ostopovice, Bosonohy a další: Slibuji, že budu bojovat za lepší než navržené řešení, ve kterém nebude chy-
bět zanoření místo přemostění, a za výsadbu lesa proti hluku. Pro ty, kteří se nyní nebo v budoucnu ocitnou 
v zóně nepřijatelného hluku, musí být zabezpečen výkup nemovitostí a zajištěno nové odpovídající bydlení.

       Pravidelné sbírání papíru
V tomto školním roce budeme mít ještě častěji příležitost naplnit starým papírem velkoobjemový kontejner 
na ulici Osvobození. Tato klecová nádoba bude přistavena každý první víkend v měsíci a jako Otesánek bude 
netrpělivě čekat na pořádné naplnění svého nitra. V loňském roce se dařilo a ostopovická škola se tak díky 
všem sběračům  a plničům stala tou nej v brněnském regionu. Partnerská firma  van Gansewinkel, a. s. nás 
štědře odměnila a my tak máme přisypáno do školní kasičky pro naše dětičky. Letos bude papír vykupován 
za krásnou 1 korunu a 30 haléřů k tomu za 1 kg. Opět soutěžíme, takže se snažme a plňme. A jako malé podě-
kování od nás, školních, k vám, našim pomocníkům? Tabulka termínů sběrů k vystřižení, třeba na ledničku.
Děkujeme Vám. Petra Turečková

5. –  9. 10. 
2. –  6. 11.
7. – 11. 12.
4. –   8. 1. 
1. – 5. 2.
1. – 5. 3.
5. – 9. 4.
3. – 7. 5.
7. – 11. 6.
5. –   9. 7.
2. –   6. 8. 
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ČSSD
JUDr. Michal Hašek, lídr kandidátky

ČSSD jako jediná z oslovených stran na otázku neodpověděla.



Krásná, škola je krásná, a proto do té 
školy pro úkoly často chodit hledím, 
krásná, škola je krásná, a proto si v té 
škole prostě lebedím.

Letos 3. 9. si tuto píseň zazpívalo či jen vy-
slechlo 73 žáků naší školky a 76 žáků školy 
(další 2 žáky máme v zahraničí), několik 
desítek rodičů, prarodičů, známých.
Vítáme nový školní rok opět v novém a 
s chutí udělat vše pro naše nejmenší. Od 
3. září se naše škola zase trochu nafoukla. 
Ve třech třídách MŠ, která sídlí v přízemí 
budovy, je převážná většina dětí z Ostopo-
vic. Školka přivítala řadu nových tvářiček, 
které se budou v následujících několika 
týdnech seznamovat s prostředím školky, 
novými kamarády a to vše pod dozorem 
starostlivých paní učitelek. Nový škol-
ní rok vytváří specifické nároky nejen na 
nově příchozí děti, ale i na jejich učitelky, 
které je musejí tímto nelehkým obdobím 
provést.
V základní škole, která je zatím stále ma-
lotřídní (4. a 5. ročník má dohromady 21 
žáků), máme nejpočetnější třídu 1. – re-
kordních 23 dětí. Dochází k nám i několik 
přespolních, což je jistě dobré vyznamená-
ní pro všechny, kteří se o naši školu starají 
a pracují v ní. V návaznosti na zvyšující se 
počet žáků jsme letos otevřeli 2 odpoled-
ní družiny pro 50 žáků. O děti se stará 13 
pedagogických pracovníků a 5 provozních 
zaměstnanců.

V průběhu prázdnin škola nespala

Díky příspěvku našeho zřizovatele, Obce 
Ostopovice, se od prázdnin až do konce 
roku škola vylepšuje. Přízemí MŠ bylo 
přeorganizováno tak, aby se sem vešly 
všechny tři třídy. Instalují se venkovní 
rolety, které ochrání před přímým slu-
nečním svitem jihovýchodní část budovy. 
Byla vybudována cesta na zahradě, čeká-
me na instalaci oplocení, bude dodán nový 
nábytek – především šatny do MŠ a pódi-
um do školní družiny. Na podzim nás čeká 
brigáda na naší zahradě – zažádali jsme 
ministerstvo životního prostředí o dotaci 
na úpravu venkovní učebny. Na základě 
rozhodnutí hygieny byla upravena jídel-
na ZŠ. Ve staré budově vznikl taneční sál. 
Děkujeme touto cestou všem, kteří se na 
úpravách finančně či sami fyzicky podíleli, 
a zveme další zájemce ke spolupráci. 

Do nového školního roku
s novým elánem

V tuto chvíli Vám nebudeme zdlouhavě 
popisovat, co nás v letošním roce čeká. 
O tom Vás budeme v průběhu roku hojně 
informovat. 

MŠ se již definitivně zabydlí v maximál-
ním možném počtu a začne dle svého škol-
ního programu využívat naši zahradu. 

MŠ a ZŠ na začátku
školního roku
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 Naše Ostopovice
Vypracoval:  Michael Kulhánek, 5. ročník

PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI OSTOPOVICE
První zachovaný písemný dokument o Ostopovicích pochází z roku 1237. Původní osad-
níci se usadili pravděpodobně v dnešním centru vesnice U Kaple – dříve náměstí Vítěz-
ného února, v místech, kde byla pramenitá pitná voda. Jejich středověké sídliště byla 
náves a po jejím obvodu budovali ve tvaru podkovy zemědělská stavení. Uprostřed osa-
dy na mělčině vytvořila voda malé brodiště, nazývané Brodek. Protože byly Ostopovice 
panským sídlem, předpokládá se, že už ve 13. století tady stávala tvrz. Byla to ale prav-
děpodobně jednoduchá skromná stavba. Mohla být postavena někde na okraji vesnice a 
spojena s hospodářskými budovami. Písemná existence tvrze je doložena až v roce 1496 
v kronice. Potom byla tvrz nejspíš zbourána nebo přeměněna na hospodářské budovy, 
protože ztratila svůj význam panského sídla. Ve vsi byla v té době i fara. 

POČÁTKY ŠKOLSTVÍ V OSTOPOVICÍCH
V roce 1609 koupil Karel Starší ze Žerotína Troubsko, Ostopovice a díl Popůvek. Tím 
se Ostopovice staly součástí troubského panství. Protože z kronik se údaje o vývoji oby-
vatelstva a rozsahu pozemků dočteme až od počátku 17. století, dozvídáme se, že obec 
měla tehdy 22 domů s počtem obyvatel asi 150. V roce 1735 byly Troubsko, Ostopovi-
ce a Popůvky prodány Tomáši Janu Sekorovi ze Seckenberka. Poté patřilo celé panství 
jeho dceři Marii Cecilii Sekorové ze Seckenberka. Farní příslušnost a duchovní správa 
Ostopovic byla v Troubsku, kde byl v roce 1779 vysvěcen obnovený farní chrám. Jeho 
výstavba trvala celých 33 let. V současnosti patří do troubské farnosti tyto obce: Troub-
sko, Brno - Bosonohy, Ostopovice a Popůvky. V té době měly Ostopovice už 40 domů, 
262 obyvatel a ostopovští školáci navštěvovali troubskou školu. Právě Marie Cecilie Se-
korová se zasloužila o výstavbu jednotřídní školy v Ostopovicích, která byla založena 
roku 1796 a v roce 1897 byla rozšířena na dvojtřídku. V místní škole vychovával děti 
učitel Josef Palkovský. Vedl děti k lásce k rodné vlasti, poctivé práci a dobrému vztahu 
k přírodě. Nejstarší nám známou kroniku začal psát v roce 1886 právě Josef Palkovský.

VÝSTAVBA KAPLE
Okolo roku 1891 se obyvatelstvo rozhodlo vybudovat v Ostopovicích kapli, protože 
v obci žili převážně vyznavači římskokatolického náboženství. Dobrovolní dárci přispěli 
na realizaci stavby a podíleli se na výstavbě značnou měrou vlastními silami, stejně jako 
Pražané na stavbě Národního divadla. Stavba trvala 2 roky a podílel se na ní i tehdejší 
učitel školy Josef Palkovský. Patronem kaple a celé naší obce je svatý Jan Křtitel. Při 
rekonstrukci kaple v roce 1993 byly ve střeše její věže nalezeny dokumenty z roku 1893 
a z roku 1949.

ZALOŽENÍ SOKOLA
V roce 1909 byla založena tělocvičná jednota Sokol. Prvním starostou Sokola byl učitel 
Josef Palkovský. Členové se zaměřili na tělesná cvičení, na organizování divadelních 
představení a kulturní besídky. V letním období bývaly příjemným zážitkem výlety do 
rekreačního údolí v Šelši spojené s rozmanitým kulturním programem, jako byly hry 
ochotnického souboru v přírodním divadle.

VÝVOJ OSTOPOVIC PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
Do roku 1918 byly Ostopovice součástí Rakousko-Uherska, kterému vládla habsburská 
dynastie. Dne 28. října 1918 došlo ke změnám ve státním zřízení, vznikla Českosloven-
ská republika a moc přešla do rukou Národních výborů. V té době vznikly politické stra-
ny, které bojovaly o to, která z nich bude mít moc ve státě. V roce 1922 začaly přípravy 
na zavedení elektřiny do obce, ale pro nedostatek peněz byla zavedena až za 3 roky. Kon-
cem dvacátých let 20. století byly v obci 2 obchody s pekárnami, 2 řezníci, 2 hostince, 2 
stolaři, mistr zednický, kovář, sedlář, obuvník, holič, švadlena a trafika. V roce 1937 byla 
dokončena stavba sokolovny. Většina členů Sokola ručila za dluhy za sokolovnu svým 
majetkem a všichni se podíleli dobrovolnou prací. V těchto letech bylo vybudováno i 
koupaliště v údolí Šelše.

VÝVOJ OSTOPOVIC PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
V roce 1938 obsadili Němci pod vedením Adolfa Hitlera pohraniční oblasti Čech a Mo-
ravy a území připojili k německé říši. O rok později se začalo se stavbou říšské dálni-
ce Vratislav - Vídeň, která procházela i Ostopovicemi. Bylo zasypáno údolí Šelše a celý 
rekreační areál. Práce na stavbě dálnice byly zastaveny v roce 1942 a dálnice nebyla 
dodnes dokončena.
Ostopovice byly osvobozeny dne 25. 4. 1945 jednotkami sovětské Rudé armády. Při 
bombardování a ostřelování obce zemřeli 4 občané Ostopovic.

OD OSVOBOZENÍ PO SOUČASNOST
Hned po osvobození byly otevřeny obchody, pohostinství, řeznictví, pekařství a začaly 
pracovat další živnosti. Důležitou událostí byly volby, v nichž stejně jako jinde zvítězila 
komunistická strana. Postupně zanikaly v obci soukromé živnosti. Padesátá léta 20. sto-
letí znamenala pro obec krok dopředu. V roce 1951 byla zavedena pravidelná autobusová 
doprava do krajského města Brna. Spojení s městem umožnilo zdejším občanům lepší 
dopravu za prací, větší kulturní a společenské vyžití.
Největší událostí v obci od osvobození bylo založení jednotného zemědělského druž-
stva – JZD. Předsedou družstva byl zvolen Jan Pazourek a dalšími členy bylo 7 rolníků. 
Dále vstoupilo do družstva 20 drobných držitelů půdy. Dva držitelé půdy do družstva 
nevstoupili, ale svoji půdu věnovali družstvu a přestali hospodařit. Družstvo mělo na 
počátku 28 členů a začalo hospodařit na výměře 90 hektarů.
V sedmdesátých letech byla v obci vystavěna samoobsluha a bylo postaveno 98 druž-
stevních bytů a 32 družstevních domů na Brankách a na Rybníčku. V osmdesátých le-
tech se postavila mateřská škola a do obce byl zaveden plyn.

OSTOPOVICE V SOUČASNOSTI
Naše obec Ostopovice leží těsně za jihozápadní hranicí krajského města Brna a je s ním 
spojena autobusovou dopravou. Většina úřadů a institucí, které naši občané potřebují, 
je právě v Brně. Počet obyvatel je dnes přibližně 1400. Dnes je tu velký počet zahrádek a 
také chat jak místních, tak především brněnských občanů. Malebné okolí obce láká také 
k vycházkám, které si mnozí protáhnou až do lesů v okolí Ostopovic a do oblasti přírod-
ního parku Bobrava. Velká část obyvatel dojíždí za prací do Brna i jiných obcí v okolí, 
ale i v Ostopovicích působí řada živnostníků a soukromých podnikatelů, takže i zde se 
najdou pracovní příležitosti. Střed obce tvoří náměstí U Kaple, kde se nachází nejen 
kaple, jak vyplývá z názvu, ale také obecní úřad. V obci je moderní mateřská škola, první 
stupeň základní školy, pobočka umělecké školy Střelice, máme zde poštu i knihovnu. 
Sportovní život se soustřeďuje v místní sokolovně, kde máme krásné házenkářské hřiště 
a tenisový kurt.

ZÁVĚR
Pro svoji závěrečnou práci jsem si vybral téma Naše Ostopovice, protože jsem se tady 
narodil a moje rodina z dědečkovy strany odsud pochází podle výpisu pana faráře troub-
ské farnosti už od roku 1680, takže od 17. století. Máme doma hodně starých fotek, které 
zachycují, jak vypadaly Ostopovice dříve, jaké se tady držely tradice jako třeba hody a 
jak se tady dříve žilo. Závěrem bych chtěl srovnat, co všechno se od vzniku naší vesnice 
změnilo až po současnost a co všechno se tady vybudovalo, aby se tady lidem dobře žilo.

VLASTNÍ HODNOCENÍ
Myslím, že jsem se při své práci dozvěděl 
spoustu nového a zajímavého o naší obci. 
Hodně mi pomáhal dědeček, který tady 
vyrostl jako syn rolníka a který si pamatu-
je spoustu věcí z doby, kdy byl malý kluk. 
Na závěrečné práci jsem pracoval postup-
ně podle posbíraných informací asi 25 ho-
din.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
J. Hloušek: Malá česká kronika
Jaroslav Ottich, Ladislav Horák: Ostopo-
vice 1237 – 1987
www.ostopovice.cz
www.zsostopovice.cz

KVÍZ
Otázka č. 1: Ve kterém století byla první 
zmínka o Ostopovicích?
Otázka č. 2: Co vzniklo v Šelši místo kou-
paliště zničeného stavbou Hitlerovy dálni-
ce?
Otázka č. 3: Kdo je patronem obce Osto-
povice?

Škola si pro letošní rok dala cíl ve formě 
zlepšení výuky anglického jazyka. Zažádali 
jsme o dotaci v rámci projektu EU peníze 
školám. Na škole by měl pracovat lektor, 
bude probíhat inovace výukových materi-
álů a většina pedagogů vyjede na stáž do 
anglicky mluvících zemí.

Jak uvedl ve svém proslovu pan starosta 
Jan Symon: Cílem školy je připravit děti 
na život a o to je nejpodstatnější.
Vykročme společně do nového školního 
roku tou správnou nohou a s úsměvem. 
Přejeme všem dětem, aby si nadcházející 
školní rok užily, a rodičům i sobě pevné 
nervy. 

Kolektiv zaměstnanců
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Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel: 774 248 403.

Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší).
Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 776 637 839.

inzerce:

Na konci prázdnin nám přijeli s vodou. Nastalo období dešťů na celé planetě. Pršelo i v těch nejsušších oblastech světa. Životodárná 
tekutina, která je v mnohých částech světa tak vzácná, nám padala z šedivé oblačnosti zrovna v den, kdy jsme si ji moc nepřáli. Rychlé 
přesuny Loučení  nás proškolily v organizaci prorodinných akcí.    
Na necelé dvě hodinky se na nás však usmálo štěstí. Velký mrak putující od Vídně si dal říci a ucpal špunty své odtokové kanály. My 
tak mohly s neutuchající dávkou optimismu a radosti provést světem na čtyři desítky dětí i dospěláků, kteří se přišli pobavit, poučit, 
pohrát  a popřát na konci prázdnin planetě  Zemi vše nej.                                                                                                          Petra Turečková

Loučení s prázdninami

Zahájení školního roku 2012/2013


