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ROČNÍK VI. ZDARMA

K zamyšleníK zamyšleníK zamyšleníK zamyšleníK zamyšlení
Dne 8. 10. 1997 uspořádalo zastupitelstvo
obce v sále TJ Sokol slavnostní veřejné za-
sedání, na němž jsme vzpomněli výročí
760 let trvání obce Ostopovice. Po krátkém
historickém přehledu připraveném starostou
obce Bohumilem Vlachem vystoupil orchestr
žáků Základní umělecké školy ze Střelic, kte-
rá má v naší obci pobočku. Škoda, že se
této vzpomínky k výročí nezúčastnilo více ob-
čanů. Bylo velmi smutné dívat se na mladé
hudebníky pod vedením ředitele školy pana
Švestky (mimochodem předvedli vynikající
výkon a jejich vystoupení bylo pro poslucha-
če opravdu zážitkem), jak hrají před téměř
prázdným sálem místní sokolovny. Právem
nás napadá otázka, co je příčinou tak velké-
ho nezájmu o věci veřejné.
Milí spoluobčané, zamysleme se sami nad
sebou, lhostejnost k historii obce a k obec-
ním záležitostem není tím nejlepším předpo-
kladem pro další rozkvět naší obce.

Zastupitelstvo obce

RADNICE INFORMUJE
� V roce 1994 převzala naše obec do své správy obecní vodovod a převzala také výši

vodného, tj. 9,60 Kč/m3. Od té doby nastal nárůst cen el. energie, zvýšila se cena čerpadel
a jiných náhradních dílů. Proto rada obecního zastupitelstva na svém zasedání dne 26.
června 1997 zvážila tuto situaci a odsouhlasila nové poplatky za odběr vody z obecního
vodovodu. V příštím odečítacím období bude cena vody za 1 m3 pro občany 12,– Kč a pro

podnikatele 15,– Kč.
� Budova zdravotního střediska nám způsobuje stálé problémy. V roce 1994
jsme provedli izolaci obvodového zdiva budovy a částečné stavební úpravy.
Přesto se vlhkost ukazuje opět. Proto jsme v první části dalších úprav zajistili
klimatizaci místností, nebo@ nedostatečné větrání vlhkost ještě více podporuje. V
příštím roce je nutno zjistit, je-li vlhkost způsobena rozvodem vody, nebo vadnou
kanalizací. To znamená, že provoz lékařů bude na nějakou dobu částečně ome-
zen.
� Blíží se konec roku a opět probíhá jednání mezi obcemi, do nichž zajíždí
městská doprava, Dopravním podnikem města Brna a magistrátem. Do jaké míry
budeme schopni plnit požadavky přepravců, nevíme, nebo@ rozpočet na straně
příjmů nebyl v letošním roce splněn a výhled do roku 1998 je neutěšený. To se
netýká jen naší obce.
� Stavba kanalizace Ostopovice-Lískovec probíhala v letním období velmi zdár-
ně. Ke konci roku je však omezena nedostatkem financí. Do současné doby obec

uhradila náklady, které dosud činily přes 5 mil. Kč, ze svého rozpočtu a na více
nemá. V dubnu letošního roku jsme požádali Státní fond životního prostředí o půjčku
a dotaci, ovšem do dnešního dne jsme neobdrželi žádné vyjádření. Díky vládním balíčkům
a povodním nemáme na kladné vyřízení naději, proto jsme zahájili jednání s peněžním
ústavem o získání úvěru. Doufám, že tento úvěr bude do konce roku vyřízen i za předpo-
kladu vysokého procenta úroku.

� Obec Ostopovice uzavřela se spol. s r. o. ASA smlouvu o odběru, svozu a zneškodnění
domovního odpadu v naší obci pro rok 1998. Nálepky na popelové nádoby lze zakoupit na
obecním úřadě do 15. 12. 1997. Po novém roce bude možno nálepky zakoupit pouze
v kanceláři společnosti ASA na adrese Vídeňská 102, Brno. Od 1. ledna 1998 nebude
odvozce z neoznačených nádob odpad odvážet. Od občanů a podnikatelů, kteří si
nezakoupí příslušnou nálepku, bude Obecní úřad Ostopovice požadovat, aby prokázali, jak
nakládají s odpadem. Tento požadavek je v souladu se zákonem o odpadech, který bude
v platnosti od 1. ledna 1998.

� Obec vykoupila na ul. Osvobození 1 dům včetně okolních parcel. V příštím roce v tomto
prostoru plánujeme rozšíření komunikace a parkovou úpravu.

� Dne 16. prosince v 16.30 hod. se uskuteční v sále TJ Sokol školní vánoční besídka, na které
vystoupí děti z naší základní a mateřské školy. Vstupné bude dobrovolné a z výtěžku bude
hrazen pronájem sálu a potřeby ZŠ a MŠ. Vážení občané, přijFte povzbudit a ocenit výkon
našich školáků.

� Dne 14. února 1998 pořádáme v sále TJ Sokol již 3. společenský ples Obecního zastupi-
telstva Ostopovic. K tanci a poslechu hraje hudební skupina pana Antoše.

Bohumil Vlach, starosta obce

Setkání rodáků
V sobotu 18. října se uskutečnilo setkání rodáků – pětašedesátníků. Aby nás bylo více, pozvali
jsme ročníky narození 1931, 1932 a 1933 – celkem 43 lidí. Sešlo se nás 23 – tři se omluvili, tři
zemřeli a ostatní o sobě nedali vědět. Dopoledne jsme měli v naší renovované, ale již i vykradené
kapličce mši svatou a následně společný oběd v restauraci U Volejníků. Poseděli jsme
a pobesedovali, i s panem farářem, až do 21 hodin. Bylo stále co povídat, ale čas až příliš
rychle ubíhal. Bylo to již naše třetí setkání. Díky Vám, rodáci – pookřáli jsme!

František Kratochvíl
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P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.
Adventní čas nám připomíná blížící se Váno-
ce. Obecní zastupitelstvo by Vám chtělo vy-
slovit upřímné přání dobré pohody a do nad-
cházejícího roku 1998 zejména pevné zdraví
a hodně vzájemného porozumění.



PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování
V letošním roce ukončila svoji aktivní ředitel-
skou činnost dlouholetá představitelka zdej-
ší školy paní Soňa Zausová. V Ostopovicích
působila řadu let, jako učitelka ovlivňovala
mnoho dětí, a proto je na místě připomenout
její pedagogickou činnost, která trvala od
roku 1969, kdy nastoupila na školu jako uči-
telka.
Sama byla vždy pracovitá, cílevědomá a dů-
sledná a totéž vyžadovala jak od svých pod-
řízených, tak od žáků. Jako elementaristka
naučila mnoho dětí číst, psát a počítat, ale
také slušně se chovat, vedla je k ohledupl-
nosti, pravdomluvnosti, ke smyslu pro po-
vinnost a často suplovala funkci rodiny tam,
kde děti vyrůstaly v málo podnětném rodin-
ném prostředí a nebyly proto dostatečně
připraveny pro práci ve škole.
K 1. září 1980 byla jmenována do funkce
ředitelky školy. Po celá léta svého působení
v této funkci se snažila z budovy školy udělat
za pomoci rodičů a porozumění představitelů
obce školu moderní a útulnou. Pro ilustraci
si připomeňme nejvýznamnější akce. Hned
v prvních letech byly provedeny nejdůležitější
úpravy budovy (fasáda, výměna okapů, opra-
va odpadů a úprava zadního traktu školy).
Ve třídách byly postupně vyměněny podlahy
a zakoupen nový nábytek. V celé budově se
přistoupilo k opravě vadné elektroinstalace.
Další významnou akcí bylo podizolování vlh-
kých zdí, byly vyměněny všechny dveře
a některá okna. V roce 1983/84 se započalo
s plynofikací budovy, byla postavena kotel-
na a školní jídelna. Díky organizačním schop-
nostem a velkému úsilí paní ředitelky byly
všechny tyto akce zdárně a včas skončeny.
Až do konce svého působení ve funkci usilo-
vala o zlepšení interiéru školy. Každý rok se
také snažila získat peníze od sponzorů jako
příspěvek pro děti na kulturní činnost a pla-
vání.
Paní ředitelka Zausová vykonávala v místní
škole náročnou a zodpovědnou práci, které
zasvětila kus svého života, a proto bychom jí
touto cestou chtěli poděkovat a popřát jí hod-
ně zdraví a pohody do dalších let.

Za občany Ostopovic kolektiv učitelek ZŠ
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Loňského roku na Vánoce byl v naší kapli poprvé postaven betlém z ručně vyřezávaných
figurek. Zároveň s tím však vyvstaly otázky: Kde se betlém vzal? Kdo jej vyřezával? Byl
zde již někdy postaven? Navštívili jsme pamětníky, ptali se zvláště starších věřících, ale
pravdy jsme se nedopátrali. Až při vánočním nedělním odpoledni, kdy se na betlém
mohli všichni přijít podívat, si paní Otýlie Polcarová vzpomněla, že betlém kapli daroval
někdo z rodiny Pazourků. Z pozdějšího setkání s paní Růženou Pazourkovou vyplynulo,
že sestra jejího manžela, paní Cecilie Čížková, v roce 1947 odešla s manželem do
pohraniční vesničky Hroznětín u Karlových Varů, kde v domku po německých obyvate-
lích objevili na půdě betlém. Nebyl poškozený a přáli si, aby patřil kapli v Ostopovicích.
Byl přivezen, nějaký rok či dva postaven a pak byl celou dobu uložen na půdě v kapli.
Tolik tedy z historie.
I my se nyní můžeme obdivovat práci dovedných rukou našich předků, a@ byli jakékoliv
národnosti, a také se radovat z jejich lásky k narozenému Spasiteli.
Pokud byste se i Vy, milí čtenáři, chtěli podívat na stoletou krásu, zapište si do kalendáře
datum neděle 28. 12. 1997, kdy bude kaple přístupná veřejnosti a betlém zde bude
postaven. Budete srdečně vítáni. Manželé Černí

Z NAŠÍ FARNOSTIZ NAŠÍ FARNOSTIZ NAŠÍ FARNOSTIZ NAŠÍ FARNOSTIZ NAŠÍ FARNOSTI
Koncem prázdnin se v naší farnosti změnil kněz. P. Miroslav Parajka odešel do farnosti Dolní
Loučky a k nám byl poslán P. Jan Kovář.
P. Jan se narodil v roce 1956 jako čtvrté dítě z devíti sourozenců. Vyrůstal ve Slavěticích, okr.
Třebíč. Po ukončení gymnázia absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Na kněze byl
vysvěcen v roce 1995 a po vysvěcení byl ustanoven kooperátorem ve farnosti Blansko.
V tomto roce mu byly přiděleny první samostatné farnosti – naše troubská a sousední stře-
lická.
Sídlem našeho nového kněze zůstala fara v Troubsku na ulici Úzká 4. Od letošního roku zde
platí nové telefonní číslo: 47 22 70 53. Na tomto čísle je možné si domluvit svátost křtu,
přípravu na svátost manželství, návštěvu nemocných a starších i duchovní rozhovor a zeptat
se na vše, co nás zajímá z náboženské oblasti.
Kromě nedělních mší svatých v 7.30 a 9.00 hodin ve farním kostele v Troubsku se můžeme
zúčastnit mše svaté každé pondělí v naší kapli, a to v nyní v zimním období v 17.30 hodin
a v létě o hodinu později.
Po prázdninách začaly ve farním kostele v Troubsku dětské mše svaté. Tyto mše začínají
každý pátek v 18.00 hodin a těší se na ně jak děti, tak i ti odrostlejší.
Před vánočními svátky bych vás chtěla pozvat na oslavu narození Ježíše a k prožití příjemných
chvil v kostele u jesliček. Na Štědrý den se v Troubsku slaví mše svatá ve 22.00 hodin
a následující sváteční dny probíhají bohoslužby ve stejných časech jako o nedělích.
Ještě bych se chtěla vrátit k našemu novému knězi. Jeho farnost je rozsáhlá a má zde hodně
práce. Věřím, že se najde dost lidí ochotných pomoci s údržbou kostelů i kaplí. Lidí, kteří
nabídnou své schopnosti při řešení problémů ve farnosti. Jsme rádi, že k nám přišel kněz,
který pracuje pro nás, pro naše děti a záleží mu na nás. Spolupracujme s ním při konání
dobra, a@ se mu v naší farnosti líbí.

Hana Vlachová

Blahopřání
Dne 2. 10. 1997 oslavili zlatou svatbu
naši spoluobčané manželé Marie a Josef
Zahradníkovi z ulice Uzavřená č. 16 a dne
23. 11. 1997 manželé Drahomíra a Josef
Dobrovodští z ulice U dráhy č. 8. Jubilan-
tům přejeme do dalších let hodně spo-
kojenosti a zdraví, aby se ještě dlouho
těšili ze společného života.

VODNÍ MASÁŽE
ve vířivém vodním bazénu BEACHCOMBER

s perličkou a hydro-jet tryskami.

Prodej léčivé kosmetiky
JUST, Fleur de Santé, AOK.

Provozní doba: Út–Ne 8.00–20.00
Firma STELAZ, Hana Šumanová

ul. Osvobození 14, 664 41 Ostopovice
Tel./fax: (05) 47 22 34 38.
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTEVNICTVÍ V NAŠÍ OBCIZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTEVNICTVÍ V NAŠÍ OBCIZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTEVNICTVÍ V NAŠÍ OBCIZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTEVNICTVÍ V NAŠÍ OBCIZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTEVNICTVÍ V NAŠÍ OBCI
(dokončení)

Máte doma psa?Máte doma psa?Máte doma psa?Máte doma psa?Máte doma psa?
Velmi se nám líbil příspěvek ze zpravodaje
městské části Řečkovice. Platí plně i v naší
obci, proto z něj uvádíme: Obecní úřad se
snaží vyjít vstříc slušným majitelům psů, kteří
platí stanovené poplatky, dodržují vyhlášku
o čistotě v obci atd. Nemyslíme si, že popla-
tek za psy je daní z luxusu. Jeho smyslem by
mělo být přinést peníze do obecní pokladny.
Obratem by měly být použity na údržbu ze-
leně a vůbec zlepšení vzhledu obce. Obec
by v našem chápání neměla být pouze biři-
cem, který vyžaduje dodržování vyhlášek
a placení poplatků. Měla by se snažit se svý-
mi omezenými možnostmi podporovat i po-
zitivní věci. Jít příkladem, napomáhat těm,
kteří se o něco snaží a plní často i více, než
jen své povinnosti.
Změna vyhlášky obce Ostopovice o míst-
ních poplatcích pro rok 1998,
Oddíl II – poplatek ze psů, čl. 3:
Sazba za psa chovaného v rodinném domku
1 pes druhý a každý další pes
100,– 150,–
Sazba za psa chovaného v bytě
300,– 450,–
Splatnost poplatku je do konce dubna 1998.

Finanční komise

Z činnosti základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Ostopovice
Ve dnech 11. a 12. října se konala místní výstava ovoce a zeleniny. Asi 50 vystavovatelů
z Ostopovic a blízkého okolí nachystalo 113 vzorků ovoce a 20 druhů zeleniny. O zdar výstavy
se zasloužilo několik členů výboru a paní Klöckerová – po celou dobu příprav i v době konání
výstavy obětavě odpracovali mnoho hodin. Při hodnocení a určování vzorků ovoce pomohl
přítel František Čech z Ivančic. Výstavu navštívilo vinou deštivého počasí jenom něco přes 250
lidí, avšak jako každý rok přišli i letos žáci místní školy se svými učitelkami, aby si prohlédli
pěkné ovoce a různé druhy zeleniny. Pro nás, kteří jsme výstavu připravovali, bylo potěšením
vidět zájem našich školáčků i žáčků z mateřské školy, kteří nám za naši práci s výstavou
zazpívali hezké písničky. Stejně jako v minulých letech dostala vystavené výpěstky kuchyně
v mateřské školce na obohacení jídelního lístku a na pochutnání. Výstava se konala v domku
zahrádkářů na ulici U dráhy. Tam celý podzim probíhalo také moštování jablek. Této záslužné
práce se i za dosti ztížených podmínek ujal přítel Zdeněk Veselý, který v rámci svých možností
vyhověl všem zájemcům.
Kromě schůzovní činnosti jsme uskutečnili velmi zdařilý autobusový zájezd na celostátní
výstavu květin do Lysé nad Labem, kterého se zúčastnilo celkem 45 osob.
Šest našich členek je v klubu zahrádkářek, kde se za vedení ing. Ševčíkové věnují velmi
zajímavým činnostem, mezi něž patří výměna zkušeností ze studené kuchyně a pečení cukroví,
vazba a úprava květin k různým slavnostním příležitostem a podobně. Dne 17. října 1997 se
naše zahrádkářky zúčastnily zájezdu na Floru Olomouc, který zajistili pan Janáček a pan Čech
z územní rady ČZS Brno-venkov. Stanislav Šmíd

Jak již bylo uvedeno v minulém čísle našich
novin, v únoru 1971 se naše družstvo sloučilo
se střelickým a vzniklo JZD Střelice-Ostopo-
vice, jehož předsedou byl Stanislav Kos.
Vedení družstva sídlilo ve Střelicích a hospo-
dařilo na 900 ha zemědělské půdy. V Osto-
povicích zůstala beze změny živočišná
výroba a ve „dvoře“ na Družstevní ulici gará-
žovaly traktory a auta řidičů z Ostopovic. Byly
zde i 2 páry koní. Družstvo hospodařilo dob-
ře. Zvyšovaly se hektarové výnosy plodin
i užitkovost dobytka. Jelikož nebylo kde skla-
dovat obilí, postavilo družstvo ve Střelicích
halu a v ní sila s linkou na čištění zrnin. Vel-
kým přínosem v ekonomickém hospodaření
družstva byla doprava. Auta i traktory byly
využívány různými podniky z Brna i okolí.
Družstvo v této podobě však mělo životnost
jen 3 roky. Z nadřízených orgánů byl tlak na
vytváření ještě větších celků, a tak počátkem
roku 1974 došlo ke sloučení s JZD Bobrava-
-Moravany, kam již byly připojeny Nebovidy
i Troubsko. Předseda Stanislav Kos v té době
z družstva odešel a založil Agrochemický
podnik a tam za ním přešlo i několik členů
z Ostopovic. V novém družstvu převzal nej-
vyšší funkci tehdejší předseda JZD Bobrava
Karel Matýska. Družstvo v té době mělo asi

1900 ha pozemků. Ekonomická situace se
zhoršila, poněvadž přebíraná družstva byla
více zadlužena. V novém seskupení se pře-
staly pěstovat brambory, tradiční to místní
plodina. V Moravanech byla postavena velká
a nákladná stavba – horkovzdušná sušárna
zelené píce.
V roce 1977 bylo připojeno ještě JZD Modři-
ce, čímž přibylo dalších 250 ha. Zemědělská
činnost se tak provozovala již v šesti obcích
a všude se využívaly stávající objekty pro
živočišnou výrobu i ostatní potřeby družstva.
Na modřickém katastru mělo družstvo i 8 ha
vinic, sady meruněk a později byly vysazeny
i broskvoně. Pěstovalo se také hodně zeleni-
nových semen (cibule, kapusty aj.).
Počátkem roku 1979 nastupuje do funkce
předsedy ing. Milan Fric. Za jeho působení
se velmi rozrostla přidružená výroba nejrůz-
nějšího zaměření. Byly např. vyráběny vý-
měníky tepla pro živočišnou výrobu a ty se
montovaly o celé republice, u nás sídlilo stře-
disko na zhotovování litých podlah, také se
vyráběly různé přístroje i menší telefonní
ústředny. Dále se dělaly směsi hnojiv pro
zahrádkáře, nakupovaly a vyvážely do za-
hraničí akvarijní rybky, s nimiž byly v Brně
i 2 obchody, ve větším rozsahu se provozova-

la dodavatelsky stavební činnost a na 280
pracovnic provádělo úklidové práce ve všech
brněnských nemocnicích i jiných organiza-
cích. Na myslivně ve Střelicích byl chov koní,
s nimiž se provozoval dostihový sport, a byl
tam také „rozmnožovací chov anglického
plnokrevníka“. V Modřicích byla také budo-
vána sušička s napájením bioplynem.
Zemědělská výroba se přitom také zlepšo-
vala. Výnosy obilí byly v některých letech
i 6 tun/ha a průměrná dojivost krav překroči-
la 4000 l mléka na dojnici za rok. Toto bylo
v 80. letech a v té době mělo družstvo až
1200 členů.
V lednu 1990 odchází z funkce předseda
ing. Milan Fric a na jeho místo nastupuje
ing. Václav Karlík. Činnost všech přidružených
výrob postupně zaniká. Počátkem roku 1991
se začalo připravovat dělení družstva a to se
uskutečnilo k 30. červnu téhož roku. Vznikly
3 samostatné subjekty, a to ZD Modřice, ZD
Bobrava, kde zůstaly Moravany a Nebovidy,
a ZD Podskalí se sídlem ve Střelicích. To
hospodařilo na pozemcích Střelic, Troubska
a Ostopovic a mělo asi 1000 ha. Předsedou
se stal Stanislav Kos, který se do družstva
vrátil – již jako důchodce. Začal však být
menší zájem o zemědělské produkty, postup-
ně se omezovala živočišná výroba a stáje
v Ostopovicích se brzy vyprázdnily.
Dne 1. dubna 1994 skončila činnost JZD
Podskalí a vznikl nový subjekt – akciová
společnost ZEVO Střelice. Předsedou před-
stavenstva byl zvolen Petr Jurnečka z Troub-
ska. Do této akciové společnosti přešli všichni
činní družstevníci. Jediným členem původní-
ho družstva zůstal St. Kos – ve funkci likvidá-
tora.
Objekty družstva v Ostopovicích na ulici
Družstevní i za železnicí byly prodány a tím
skončila činnost i éra zemědělského druž-
stevnictví v Ostopovicích.

Podle vzpomínek Václava Dudy
zapsal Jaroslav Trávníček
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A–ZCo dělá škola?Co dělá škola?Co dělá škola?Co dělá škola?Co dělá škola?
Již druhým rokem nebyl k datu 28. října, tedy
k výročí vzniku československého státu, na
naší škole vyvěšen státní prapor, ani jinak
připomenut tento významný den. Domnívám
se, že škola by při výchově budoucích gene-
rací neměla toto historické datum opomíjet.

František Kratochvíl,
člen KPV a Masarykovy společnosti

U – Urbanův kopec – Se svými 333 m je nejvyšší v blízkém okolí Ostopovic, Přední hora měří
o 20 m méně. Známe ho spíše pod názvem místního nářečí jako Hurbanův kopec, Horbaňák.
V zimě na něm sáňkují a lyžují školáci, v létě můžeme stoupat po kamenité cestě lemované
šípkovými keři až do klidného březového háje. Trasu nám zkříží torzo říšské dálnice do Vídně,
která měla vést i katastrem Ostopovic. Možná vás bude zajímat historie této stavby, po které
u nás zbyly i základy dvou mostů, z nichž tzv. „druhý“ byl situován právě na Horbaňák. Již
v prvním roce existence Protektorátu byly vykáceny a odstraněny ovocné stromy, rybízové
keře a další porosty a bagry začaly rozebírat Horbaňák a přilehlé vinohrady. Motorové vláčky
zavážely Šelši a Masarykovo údolí, kde byl ve třicátých letech jeden ze dvou rybníků přebu-
dován na betonový bazén. Pro stovky dělníků a desítky německých mistrů byly vybudovány
dva tábory dřevěných baráků, jeden na „Úlehlách“ (poblíž silnice směrem na Moravany) asi
pro 500 dělníků, druhý, tzv. Musterlager, v „Padělkách“, tedy přibližně za dnešní ulicí Polní.
Tento tábor byl vybaven kinosálem, koupelnami, sprchami, bazénem. Po zrušení tohoto
tábora byl na zachovaný vodovod napojen postupně celý dolní konec vesnice až po ulici
odbočující na „Presshaus“, tedy Vinohradskou.
V roce 1942 byly práce na stavbě dálnice náhle přerušeny, dělníky i stroje přestěhovala
stavební firma na stavbu leteckých továren ke Kuřimi a Líšni. Podjezdy u „Zápuštinek“
a u Horbaňáku zůstaly nedokončeny. V poslední době se v tisku objevují úvahy o dalším
osudu této stavby. Doufejme, že zeleň našeho Horbaňáku nevystřídá smog další dálnice.

V – Volby – Do popředí našeho zájmu se v těchto dnech opět dostává politika. Čas ukáže,
jestli naše přirozené naděje na spokojený život, spravedlnost, lásku a úctu mezi lidmi budou
naplněny, a@ už je spojujeme se jmény jakékoliv politické strany. Lidé vždy doufají, že „zítra“
přece bude líp. Chcete porovnat, komu věřili ostopovičtí občané přesně před sedmdesáti
lety? Dne 27. listopadu 1927 se konaly u nás volby do obecního zastupitelstva. Voličů bylo
496, z toho 254 žen, celkem bylo odevzdáno 462 hlasů. Podáno bylo 7 kandidátek, a to:
Dělníci, domkaři a živnostníci 145 hlasů
Čsl. strana lidová 101 hlasů
Čsl. strana národních socialistů 66 hlasů
Čsl. strana sociálně demokratická 52 hlasů
Republikánská strana a malozemědělci 47 hlasů
Komunisté 31 hlasů
Čsl. strana živnostenská a středostavovská 18 hlasů
O dva roky později, dne 27. října 1929, se konaly volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu.
Tehdejší politické strany získaly následující počet mandátů: Republikánská 46, Čsl. sociální
demokracie 39, Čsl. nár. socialisté 32, Čsl. strana lidová 25, němečtí sociální demokraté 21,
Bund der Landwirte 16, Strana národně demokratická 15, strana živnostníků 12, Poláci a Židé 4,
němečtí živnostníci 3. V opozici zůstali: komunisté (30 mandátů), luFáci (19), liga (3), maFarští
křes@anští socialisté (9), němečtí nacionálové (7), němečtí národní socialisté (8), němečtí
křes@anští socialisté (14).
Dnes už víme, kam tehdy směřoval vývoj a kudy smutně kráčely dějiny. Jak jednou budou
s odstupem času hodnotit současné události naši potomci?

Z – Zdraví – Říká se, že člověk si jeho hodnotu uvědomí, až když ho nemá. Kam se potom
obrátit?
Již mnoho let o naše zdraví pečuje „paní doktorka“ Nováková a její „sestřičky“. Hlavním
sídlem MUDr. Marie Novákové, praktické lékařky pro dospělé, je ordinace na adrese Střelice,
Školní 2, tel. 47 23 91 33, kam nastoupila již v roce 1981. Vzhledem k tomu, že začátkem
devadesátých let bylo zcela zrušeno autobusové spojení mezi Ostopovicemi a Střelicemi,
začala k nám MUDr. Nováková po dohodě s Obecním úřadem v Ostopovicích dvakrát týdně
dojíždět do ordinace na ul. Lípová. Tato byla určena pouze jako poradna pro dospělé občany,
tj. pro předepsání léků, vyšetření krevního tlaku, moči, event. aplikaci injekce. Nelze zde
provádět žádné větší zákroky či vyšetření. V ordinaci ve Střelicích je možné odebrat krev,
natočit EKG, provádí se zde např. léčba ultrazvukem, elektroléčba, vibrační masáže, atd.
Od 1. 10. 1997 musí být každý občan přihlášen k praktickému lékaři, za tři měsíce má právo
svoji volbu lékaře změnit. Jedenkrát za dva roky má každý občan možnost nechat si
u praktického lékaře, u kterého je registrován, provést celkovou prohlídku, jejíž rozsah stanoví
zdravotní řád (podle věku pacienta) a kterou mu plně hradí pojiš@ovna. Jednou za deset let má
být každý dospělý občan přeočkován proti tetanu (rovněž hradí pojiš@ovna). Veškerá vyšetře-
ní, potvrzení apod. na žádost fyzické osoby si musí žadatel zaplatit. Nutné návštěvy v bytě
pacienta jsou zatím také hrazeny pojiš@ovnou, ovšem tyto vykoná lékař pouze během své
pracovní doby. V době večerní, noční a o sobotách, nedělích a svátcích se musí pacient
obracet na lékařskou pohotovost, což pro nás znamená volat Rosice tel. (0502) 41 10 17 nebo
v akutních případech RZP Brno, tel. 155. MUDr. Novákovou zastupuje ve své pracovní době
MUDr. Kudláčková ve Střelicích, tel. 47 23 93 33, tedy mimo pondělí dopoledne, kdy zastupu-
je MUDr. Mádrová na zdravotním středisku v Troubsku, tel. 47 22 70 50.
Vzhledem k nedávné změně telefonních čísel uveFme i číslo střelické ordinace zubního lékaře
MUDr. Ochvata, který rovněž ordinuje dvakrát týdně v Ostopovicích – je to 47 23 93 88.

L. Neužilová

Vážení motoristé!
Blíží se zima a s ní spojené starosti, které
nám řidičům, pokud na ně nejsme připra-
veni, mohou pěkně zamo-
tat hlavu. Tyto problémy
Vám pomohou vyřešit vý-
robky firmy VALVOLINE,
které můžete koupit u její-
ho distributora, firmy OPS-LUBRICANT
v Ostopovicích, U dráhy 16, tel.
47 21 91 89.
První problém většinou nastane už při po-
kusu dostat se do auta. Vlhkost a voda,
které se dostaly do zámku, zamrznou
a nelze odemknout. Lepší než hledat roz-
mrazovač, který stejně máte v autě, je
této situaci předejít. K tomu Vám poslouží
1. 2. 99 WD FLUID, který slouží jako
mazivo, zabraňuje korozi a vytěsňuje
vodu. Další problém – přimrzne gumové
těsnění ke dveřím a nejde otevřít. Tomu
zabrání SILICONE SPRAY aplikovaný na
gumové těsnění.
Tak jsme se konečně dostali do auta, ale
co to najednou? Nejde nastartovat! Za
předpokladu, že máme v nádrži palivo
a elektrika funguje, jak by měla, nám při
startování v mrazech nebo za vlhka po-
může spray MOTOR START aplikovaný
do sání. V zimě bývají i další problémy –
například voda v palivu, která se tam přes
léto nakondenzovala, zamrzne! Tomu je
třeba předcházet aplikací vhodných adi-
tiv. Pro tyto případy nabízí firma VALVO-
LINE DIESEL FUEL TREATMENT do
nafty a INJ CARB CLEANER do benzí-
nu. Tato aditiva nejenže zamezují
zamrzání vody, ale také čistí a ošetřují
celý palivový systém. Pro motoristy je dů-
ležité už před zimou nakoupit vhodnou
a kvalitní nemrznoucí směs do chladiče.
VALVOLINE ANTIFREEZE je přesně ta-
ková kapalina, jakou potřebujete. Nepo-
škozuje hliníkové části motorů a lze ji
míchat s vodou z vodovodu. Při ředění
1 : 1 má bod tuhnutí –40 °C a vysoký bod
varu, cca 170 °C. To znamená, že v létě
chrání motor proti přehřátí. Při výběru
vhodných olejů, maziv, autokosmetiky
a dalších výrobků VALVOLINE Vám po-
může personál firmy OPS-LUBRICANT.
Tato firma zastupuje na jižní Moravě do-
vozce výrobků VALVOLINE.
Kontaktujte se:
U dráhy 16, 664 41 Ostopovice

Oznamujeme
všem občanům a organizacím, že od 5. led-
na 1998 bude v Novém Lískovci na ulici
Čtvrtě č. 5 zahájen provoz kuchyně s jídel-
nou. Nabízíme také praní, žehlení a mandlo-
vání prádla. Informace na tel. č. 47 21 58 29.


