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• Základní škola…
Základní škola je od 1. ledna 2003 příspěvkovou or-

ganizací obce. S ohledem na nabytí účinnosti zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
který zrušil doposud platné školské předpisy, došlo 
i ke změnám v původní zřizovací listině. Tyto změny 
jsou zakotveny v Dodatku č.2 ke zřizovací listině pří-
spěvkové organizace, který schválilo zastupitelstvo 
obce na veřejném zasedání dne 29. června 2005. Pří-
spěvková organizace i nadále bude vykonávat činnost 
mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školní 
družiny. Od 1. srpna t.r. zní název 
naší školy Mateřská škola a Základ-
ní škola Ostopovice, okres Brno-
-venkov, příspěvková organizace.

• Školská rada…
V souladu s výše uvedeným 

platným školským zákonem byla 
zřízena školská rada. Počet členů 
je stanoven na tři. Zastoupení v ní 
bude mít učitelský sbor, rodiče žá-
ků a zřizovatel. Za zřizovatele byla 
do školské rady jmenována členka 
rady obce Milena Dejlová. Funkč-
ní období členů školské rady je tři 
roky. Školská rada se bude podílet 
na správě školy. Jejím úkolem bu-
de například vyjadřování se k ná-
vrhům školních vzdělávacích pro-
gramů, schvalování výroční zprávy 
školy, školního řádu, schvalování 
pravidel pro hodnocení výsledku 
vzdělávání žáků. Dále se bude po-
dílet na zpracování koncepčních 
záměrů rozvoje školy. V neposled-
ní řadě bude úkolem členů školské 
rady projednání návrhu rozpočtu na další rok, budou 
se vyjádřovat k rozboru hospodaření a navrhovat pří-
padná opatření ke zlepšení hospodaření. 

• Kabelová televize…
Od měsíce září uživatelé televizního kabelové roz-

vodu mohou sledovat nový zpravodajský program ČT 
24, který rozšířil naši programovou nabídku. Program 
ČT 24 lze naladit na kanálu S 17 (za kanálem progra-

mu Spektrum), zvuková norma BG.

• Protihluková stěna (PHS) dálnice D1 
u Starého Lískovce… 

V prvním čísle letošního zpravodaje, které vyšlo 
v březnu, byla uvedena informace o záporném stano-
visku naší obce k záměru výstavby jednostranné PHS 
dálnice D1 u Starého Lískovce. Obec Ostopovice po-
žadovala dopracování hlukové studie, která upřesní 
dopad stavby na naši obec. Tato studie byla zpraco-
vána a neprokázala navýšení hlukové zátěže. Zastu-
pitelstvo obce na základě tohoto vydalo souhlas pro 

územní řízení uvedené stavby.

• Dotace…
Zastupitelstvo Jihomoravského 

kraje vyhovělo naší žádosti a po-
skytlo obci mimořádnou neinves-
tiční dotaci ve výši 200.000,- Kč 
na opravu výústního objektu od-
lehčovací stoky kanalizace v Osto-
povickém potoce. Tento objekt byl 
dlouhodobým působením vody 
poškozen. Opravu provede na zá-
kladě výběrového řízení firma VS 
stav, s.r.o., během měsíce října. 

• Svoz nebezpečného odpa-
du…

V sobotu 8. října 2005 bude v na-
ší obci firma A.S.A. svážet nebez-
pečný odpad. Rozpis jednotlivých 
zastávek: 8.00–8.45 hod. (křižo-
vatka ulic Krátká a Branky)
9.00–9.45 hod. (u sokolovny)
10.00–10.45 hod. (u obecního 
úřadu). Upozorňujeme občany, že 
odpad je nutné předávat osobně 

přímo obsluze kontejneru!

• Přání pěkného babího léta…
V letních měsících si počasí s námi pohrávalo, roz-

hodně se nedá říci, že bylo vydařené. Proto přeji všem, 
aby následující podzimní počasí bylo k nám milejší 
a abychom si užili babího léta.

# Ing. Lenka Andrlová,
starostka obce

VÝSTAVA ČESKÉHO
SVAZU CHOVATELŮ  OSTOPOVICE

Ve dnech 10. a 11. 9. se konala tra-
diční výstava králíků, drůbeže, holubů 
a exotů s ukázkou koz v areálu zahrád-
kářů na ulici U Dráhy.

Pořadatelé připravili bohatou tombo-
lu a návštěvníci měli možnost využít 
velmi dobrého občerstvení včetně tra-
dičního burčáku.

Dopis ze dne 4. 7. 2005, vyřizuje p. Dzuriš
Věc: Nejeté a zpožděné spoje
Vážená paní starostko, na základě Vámi zaslané 

stížnosti jsem provedl kontrolu záznamů TCHGK a zá-
znamů o provozu vozidel. Na základě pohovorů s řidi-
či a s dispečerskými pracovníky jsem dospěl k těmto 
skutečnostem:
31. 5. 2005 spoj zpožděn o 15 minut, zpoždění z přede-
šlého spoje (spoj začíná výkonem 9:14 z Modřic  Olym-
pia po lince 729510).

3.6.2005 8:40 zpoždění 20 minut, technická závada
3.6. 2005 9:20 zpoždění 20 minut, technická závada
7. 6. 2005 4:29 problémy se vzduchovou soustavou
6.6. 2005 7:50 spoji ve vykonání výkonu bránil stavební 
mechanismus
8.6.2005 4:29 zpoždění 20 minut, porucha startéru

S pozdravem
Ing. Grund Antonín,

dopravní úsek Tourbus, a.s.

A OPĚT NĚCO K DOPRAVĚ
Na následujících řádcích máte, milí čtenáři, možnost seznámit se  s dopisem dopravního úseku společnosti 

Tourbus, a. s., který je reakcí na stížnost ze strany naší obce na nejeté a zpožděné spoje IDS JMK. Na straně 3. 
a 4. pak najdete reakci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy. Obrázek si udělejte sami.



SStanislavtanislav  ŠŠmídmíd
Dne 6. 8. 2005 zemřel ve věku 74 

let náš spoluobčan, místní rodák 
pan Stanislav Šmíd. Jeho život byl 
úzce spjat s naší obcí, kde se za-
pojoval do veřejného života. Jeho 
aktivity v mladším věku směřova-
ly ke sportu a v letech 1947–1953 
vedl a trénoval v místním Sokole 
hráče ping pongu. Poté se 10 roků 
věnoval kulturní činnosti a byl ak-
tivním členem místních ochotníků. 
V letech 1980–1992 pracoval jako 
funkcionář OV Svazu stolního te-
nisu.

Byl činný i na přístavbě sokolov-
ny v 70. letech minulého století, 
kde zajiš�oval veškeré klempířské 
práce.

Mimo sportovní aktivity se stal 
také iniciátorem a hlavním organi-
zátorem výstavby zahrádkářského 
domku na ulici U Dráhy, který by 
bez jeho přičinění jistě nestál. Do-
mek sloužil dříve k výkupu různé-
ho ovoce, ale také k moštování, 
k němuž je stále využíván. Až do 
své smrti byl předsedou místní 
organizace zahrádkářů. Za vše 
mu patří dík a uznání.

#Jaroslav Trávníček

Pátek 26. 8. 2005
Jak si mnozí z Vás všimli, po ob-

ci bylo rozmístěno 5 košů na psí 
exkrementy. Není to mnoho, ale 
částka na jejich pořízení není také 
úplně zanedbatelná. Samozřejmě 
do budoucna se počítá s poříze-
ním dalších kusů. Ale nyní je před 
námi nejdůležitější úkol, a to, aby 
všichni majitelů pejsků či psů po-
hybujících se po obci tuto nabídku 
likvidace „dárků po jejich miláč-
cích“ řádně využívali. Aby chodní-
ky byly čím dál bezpečnější k chů-
zi, abychom se nemuseli neustále 
koukat pod nohy a mohli chodit 
vzpřímeně a s úsměvem zdravit 
sousedy a známé bez toho, že 
si potom doma budeme muset 
nedůstojně čistit svoji obuv. Aby 
děti mohly pobíhat po travnatých 
prostranstvích v obci a maminky 
jim nemusely vyčítat, do čeho to 
zase šláply.

Předem všem „pejskařům“ dě-
kujeme. Pro přehlednost napíši 
ještě „stanoviště“, kde koše jsou 
umístěny: na křižovatce Branky 
vedle ostatních kontejnerů, před 
bytovými domy na ulici Na Ryb-
níčku 11 – 17, na travnatém pro-
stranství za kapličkou, na začátku 
chodníku okolo sokolovny na ulici 
Osvobození a v parku na Lípové.

Středa 31. 8. 2005
Ráno přicházím do práce a vi-

dím, že sáčky připevněné v dr-
žáku na koši jsou rozrulovány 
podél hlavní silnice okolo kap-
ličky až před obecní úřad. Jdu 
a roli smotávám jako hasičskou 
hadic i a přemýšl ím, komu ta-
kový trapný vandalismus může 
dělat radost. O něco později 
se dovídám, že několik desítek 
metrů role bylo stejným způso-
bem rozmotáno i na Osvobození 
a Brankách. Že by někdo posílen 

alkoholem z místních zařízení šel 
domů a na své cestě k domovu 
se takto bavil? Zřejmě je to velice 
pravděpodobné, protože se toto 
stalo až po 22 hodině. Náš záměr 
udělat pěkněji v naší obci vydržel 
přesně 5 dnů, jak ubohé ...

Ale jak si to uděláme, tak to bu-
deme mít. Proto bych apelovala 
na všechny řádné a slušné lidi, 
všímejte si prosím svého okolí, 
když přes den, večer či v noci ně-
co uslyšíte nebo někoho uvidíte, 
dejte nám vědět na obecní úřad, a� 
takovýto či podobný vandalismus 
není anonymní. Nevím, nevím, jak 
by se potom takový „silák“ tvá-
řil, kdyby v rozhlase, na nástěnce 
a samozřejmě v našem infokanálu 
stálo: Petr Babák z ulice Branky 
rozmotal všechny role z košů na 
psí exkrementy. Být anonymní je 
totiž velice snadné!

# Ing. Radka Švihálková

Je  nu tný   trapný vandalismus?

A n k e t y
Přinášíme výsledky naší po-

slední ankety – „o nejhezčí 
květinovou výzdobu oken a bal-
kónů“.

Mezi domy, na jejichž okna je 
krásný pohled, patří dům paní 
Marešové z Lipové 14, paní Ba-
lážové z ulice Školní 11 a paní 
Kuklové z ulice Nová 6. Právě 
tyto redakční rada vytipovala ja-
ko vítěze ankety.

Mrzí nás, že se na rozhodování 
podílela pouze redakce zpravo-
daje. Bohužel se námi vyhláše-
ná anketa nesetkala s výraz-
nějším ohlasem. Klademe si 
otázku, zda jde o lhostejnost 
k úpravě obce, anebo nikdo 
z občanů nemá čas a možná 
ani chu� se k hlasování připojit 
a čeká na to, jak rozhodnou ti 
druzí.

# redakce

Výsledky

V souvislosti s realizací dlouho-
dobé strategie České pošty, s. p., 
spočívající v postupné centralizaci 
dodávací služby na celém území 
republiky zajiš�uje s účinností od 
1. 9. 2005 doručování do vaší obce 
pošta 625 00 Brno 25. Doručování 
bude probíhat v rozmezí od 8.30 
do 12.00 hodin.

Jednotlivých adresátů se tato 

změna nedotkne, nebo� poštovní 
adresa se nemění.

Zásilky, které nebude možné do-
ručit adresátovi, zmocněnci nebo 
náhradnímu příjemci, budou ozna-
movány a ukládány k vyzvednutí 
i nadále u pošty 664 49 Ostopovi-
ce, kde budete mít možnost si je 
vyzvednout v úředních hodinách:
Pondělí až pátek mimo středy:   

8.00–11.00, 14.00–16.00 hod.
Středa: 8.00–11.00, 14.00–17.00 hod.

Pokud adresátovi poštovní zásil-
ky nebo poukazu hodiny pro veřej-
nost pošty Ostopovice nevyhovují, 
může požádat o jejich ukládání na  
zvolené pštovní provozovně v oko-
lí. O změnu lze požádat písemně 
u kterékoliv poštovní provozovny.

Adresát má možnost rovněž po-
žádat o opakované doručení zásil-
ky běžnou doručovací pochůzkou, 
a to na telefonním čísle uvedeném 
na výzvě k vyzvednutí zásilky.

Nevyplacené důchody budou po 
neúspěšném pokusu o doručení 
ukládány dle požadavků jednotli-
vých důchodců na poště Brno 25 
nebo Ostopovice. Každý důchod-
ce měl možnost se k ukládání ne-
vyplacených důchodů vyjádřit na 
letáčku, který mu byl v červenci 
2005 doručen.

Bohumil Jakubec,
ředitel Obvodu Brno

Pro milovníky pohodových výle-
tů máme další tip kam se podívat 
v okolí naší vesnice. Je konec 
prázdnin a všichni se určitě těšíme 
po tom trochu nevydařeném létě, 
že přijde babí léto – prosluněný 
a teplý podzim. A v právě v tomto 
období na jedno odpoledne Vám 
nabízím „kolařský“ výlet.

Sledujte doporučenou takřka cyk-
lostezku: vyjedete z Ostopovic 
směr Střelice, z hlavní silnice 
potom zahnete do leva a pojedete 
dokola kolem bývalého JZD Stře-
lice (nyní ZEVO Střelice), hlavní 
silnici ve Střelicích u boží muky 
kolmo protnete a pojedete dál ko-
lem restaurace U Kukačků, dále 
zadem za koupalištěm po panelo-
vé pěšině souběžně se železniční 
tratí ve Střelicích a vynoříte se 
u železničního přejezdu. Potom 
budete pokračovat na vlakové ná-
draží, kde za nádražím přejedete 
přes železnou lávku nad tratí (je 
zde krásných rozhled nad koleje-
mi, jak ubíhají dál a dál) a objevíte 
se na kopečku ve Střelicích (vy-
hnete se tak autům i kopci v obci). 

Dále okolo Ústavu sociální péče, 
projedete tunýlkem pod tratí, na 
následující křižovatce doprava ke 
kamenolomu v Omicích. Dáte se 
mírně vlevo horní lesní cestou (ale 
ne vedoucí do lomu) a podél že-
lezniční tratě se dostanete přímo 
k Občerstvení u přejezdu. A zde 
zažijete „tvrdou“ romantiku. Hou-
kání kolemjedoucích vlaků, ze kte-
rých vám každý strojvedoucí opě-
tuje mávání tak, jako když jste byli 
malí. Venku několik stolečků, kaž-
dý s jiným ubrusem, dřevěné lavky, 
ohniště anebo uvnitř občerstvení 
opět stoleček a pár barových židlí. 
Ale hlavně okolo zapomenutý kout 
přírody.

Slunce zde zapadá až k velmi 
pozdnímu večeru, takže sedíte 
venku krásně na sluníčku. Pří-
jemná domácká obsluha, sudové 
vínko, nakládaný hermelín, točené 
pivo, klobás nebo zmrzlina a mno-
ho dalšího. Občas se tady můžete 
potkat s amatérskou country sku-
pinou, která se zde schází, ale ne-
hraje vůbec amatérsky!

 Majitelé mají svůj slogan: Na 

 OBČERSTVENÍ U PŘEJEZDU

kole, nebo na lyžích, můžete nás 
navštívit. Dáš si klobás, trochu ví-
na, nebo pivko, kávičku, je to tu na 
jedničku. A otevírací doba? Pon-
dělí až neděle od 14 do 20 hod., 
anebo i déle.

Tato trasa se pochopitelně dá ab-
solvovat i autem po silnici, ale pak 
to ztrácí toho sportovního ducha.

A v zimě na běžkách to taky ne-
bude vůbec špatné – vyrazit do 
Omic, dát si grog, chvilku si odpo-
čnout u hořících kamínek a zase 
zpátky na běžkách, tentokrát do 
tepla domů.

Ing. Radka Švihálková
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Ži j í  mezi námi  OTTO BUCHBERGER
Narodil se v roce 1934 a svůj život zasvětil au-

tomobilům a všemu, co s nimi souvisí.
Možná, že jedním z prvních impulsů, který 

později předznamenal jeho zaměstnání a záro-

veň celoživotní koníček, bylo šlapací auto, kte-
ré dostal ve 4 letech, nebo záliba v modelování 
autíček, při kterém postupně pronikal do tajů 
konstrukce vozů. Vystudování dvou průmyslo-
vých škol, strojní a elektrotechnické, a 23 let 
práce ve Zbrojovce Brno na vývoji motorů – to  
byly dalšími stupínky k dosažení jeho snu.

Závodit začal v roce 1957, kdy s vozy Renault 4 
CV a IFA F9 jezdil soutěže, které bylo nutno ab-
solvovat k získání licence pro silniční závodění. 
O dva roky později už jezdil závody cestovních 
automobilů s vozy IFA, Renault a Wartburg, se 
kterými si vyjezdil 1. výkonnostní třídu.

V šedesátých letech se spolu s dalšími čtyř-
mi kamarády a nadšenci pustil do vývoje vozu 
Formule 3. Přestože se podpora automobilové-
ho svazu skládala pouze ze sériově vyráběných 
motorů a pneumatik a veškeré ostatní náklady 
hradili z vlastních zdrojů, podařilo se jim posta-
vit tři vozy s názvem Drak 1, Drak 2 a Drak 3. 
Na tra� vyjely již v roce 1964 a po odstranění 
počátečních problémů se vypracovaly na špič-
kové vozy v ČSSR hned za tovární Škodovky 
nebo Lotusy. Ve všech vozech, které se vy-
rovnaly zahraničním, použili motory Wartburg 
1000 s výkonem až 90 koní při 6000 otáčkách.

V letech 1966–1970 byl členem reprezentač-
ního družstva ČSSR, které bylo složeno ze tří 
jezdců na továrních Škodovkách a dvou na 
amatérských vozech. 

Závodů formule 3 se účastnil sedm let. Z toho 

6 let dosahoval 1. výkonnostní třídy, tzn., že se 
umis�oval celkově do desátého místa. 

Za vrchol závodní kariéry lze považovat rok 
1967, kdy s vozidlem Drak 2 obsadil čtvr té 
místo na mistrovství republiky, přičemž z ama-
térských jezdců byl první. Před ním se umístili 
pouze jezdci továrních týmů, jejichž finanční, 
materiální a vývojové podmínky byly nesrovna-
telně lepší. 

Pro úspěšné závodění je nutné, aby se vy-
tvořil dobrý kolektiv spolupracovníků, na které 
je možné se v každé situaci absolutně spoleh-
nout a kteří této problematice dokonale rozu-
mí. V tomto měl pan Buchberger štěstí. Partu 
takových lidí kolem sebe měl. Je však nutné 
mít také dobré osobní zázemí a to mu jeho 
manželka Hanka poskytuje. Rád a s úsměvem 

vzpomíná na noci, kdy jim do garáže nosila gu-
láš a kávu.

Je jasné, že se závodění neobešlo bez nějaké 
té havárie. Naštěstí se mu ty vážné vyhýbaly. 
Ovšem stresovým situacím neunikl ani on. Ja-
ko příklad je možno uvést závady na motoru, 

které se podařilo odstranit těsně před důleži-
tým závodem.

V roce 1970 ukončil závodní činnost, ale au-
tomobilům se věnuje dál. Podílel se na vývoji 
elektromobilu a v letech 1992–1993 na kon-
strukci malého nákladního automobilu, který 
pod názvem PONY vyráběla sériově firma Sta-
vební stroje Brno.

V současné době se svými přáteli renovuje 
jeden z vozů Formule 3 a zabývá se konstrukcí 
menší bugyny pro jezdce začátečníky, která 
jim umožní snadněji proniknout do terénního 
závodění.

Spolu se svojí manželkou také sdílejí záli-
bu ve starých automobilech. Pokud jim to čas 
dovolí, jezdí se svým vozem DKW Auto Union 
(předchůdcem vozů Audi) po veteránských 

akcích nejen u nás, ale i v zahraničí. Je to kva-
litní a dobře renovovaný vůz, se kterým získali 
mnohá ocenění. Sami jste si ho mohli prohléd-
nout na přehlídce veteránských vozů „Veterán-
ské rojení 2005“, která se konala v naší obci 
v červnu.                         #Jaroslav Trávníček

Drak III

Start v Bernau NDR, r. 1967

A u t o m o b i l o v ý  k o n s t r u k t é r  a  z á v o d n í k  n a  v o z i d l e c h  f o r m u l e  3 .
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KOUPÍM GARÁŽ 

kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá.
Tel.: 776 637 839.

 HLEDÁM ZAHRADU

kdekoli v Brně z osobních důvodů. Finance mám. 
Tel.: 608 717 146.

KOUPÍM POZEMEK

v Brně, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím 
nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 608 480 330.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
v Brně k bydlení (i malý ve špatném stavu). Jen solidně. Platím 
hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 776 809 213
Zn.: Brno i okraj.

Ten, kdo jí rád houby, jistě pochopí, o čem 
tady budu psát.

Ráno vstanu, ujdu pár kroků a za chvíli se vra-
cím s náručí hub bílých jako sníh s kloboučky 
velkými jako pěsti (mám na mysli dětské pěs-
ti). Na nohách mých právě utržených krasavců 
jsou ještě stopy černé zeminy a moc jim to slu-
ší. Nekochám se dlouho a začnu připravovat 
svou oblíbenou smaženici.

„Nech trochu na omáčku,“ slyším z pokoje. 
No jo, brblám si, ale část žampiónů odděluji. 
Později nelituji – je výborná. Sen či skuteč-
nost? Dlouhou dobu pouze sen o pěstování 

vlastních žampiónů a nyní příjemná a praktic-
ká skutečnost.

Chvilku jsem musela na svou první úrodu če-
kat, jelikož předepsaný pěstební cyklus zahr-
nuje určité kroky, bez kterých byste se úrody 
nedočkali (ale znáte to – ….. ten se dočká).

 Substrát na pěstování žampiónů není obtíž-
né sehnat a po vyplození se výborně hodí jako 
hnojivo či k pěstování rajčat. Jestli nevíte, tak 
žampiony jsou bohaté na bílkoviny, vitamíny – 
hlavně skupiny B. Jsou vhodné při redukčních 
dietách a mají schopnost čištění lidského or-
ganismu – to vše říká o žampiónech příbalový 

leták. Já k tomu mohu jen dodat, že připravené 
v jakékoliv podobě jsou jídlem pro gurmány.

 A co takové domácí pěstování obnáší? Jsem 
přesvědčena, že jen samé výhody – posu	te sa-
mi. Rostou vám doma, můžete si pro ně zajít tře-
ba v papučích, jsou levnější, než když si je přine-
sete z obchodu, ale především chutnají daleko, 
opravdu daleko lépe než kupované. 

Autorka prohlašuje, že není distributorkou žam-
piónů ani placená za reklamu a že je jen nor-
mální milovnicí hub, která se chtěla o své zku-
šenosti podělit.  

#Mgr. Věra Janáková

V ÝUK A PLAVÁNÍ  www. plavani.org

 Z moře, jezer
  a rybníků
   do bazénu

BAZÉNY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
ZŠ Arménská (Bohunice)
(základní, zdokonalovací a závodní plavání, přípravka vodního póla)
každé pondělí  od 18.00 – 19.30 hod. (děti 8–12 let)
každou středu  od 18.00 – 19.30 hod. (děti 6–12 let)
úterý + čtvrtek   od 18.00 – 20.00 hod. (děti 7–12 let)
ZŠ Labská (Starý Lískovec)
každé pondělí  od 17.30 – 19.00 hod. (děti 6–12 let)
každou středu  od 17.30 – 19.00 hod. (děti 8–100 let)
Přihlášky se přijímají vždy 15 minut před zahájením výuky, pokud budou volná místa. 
INFORMACE: tel.: 546 213 112, 723 119 583 pí Nowaková.

PLAVECKÝ STADION ZA LUŽÁNKAMI (Sportovní 4)
Zdatní plavci
pondělí – pátek (2x až 5x týdně) od 17.00–18.00 hod. (roč. nar. 95 a mladší)  
pondělí – sobota (2x až 9x týdně)       dle vybrané skupiny (roč. nar. 94 a starší)
Přihlášky se přijímají vždy 15 minut před zahájením výuky u trenérů SKP Kometa
INFORMACE: tel.: 541 213 353, 541 244 257, 603 261 268 p. Gööz.

PLAVECKÝ BAZÉN NA KRAVÍ HOŘE
pondělí – pátek   od 15.00–18.00 hod. (od 2–100 let)
pondělí – pátek   dopoledne  výuka pro MŠ

Přihlášky se přijímají průběžně, vždy 15 minut před zahájením výuky, pokud budou volná místa.
INFORMACE: tel: 777 645 517, 549 253 108 pí Hašková.

 Z moře, jezer
  a rybníkůíí

BAZÉNY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

( p )

PLAVECKÝ BAZÉN NA KRAVÍ HOŘE

Kometa
BRNO

Šance pro neplavce • kondice pro plavce

pro dvě zaměstnané 
osoby

v Ostopovicích
v rodinném domě nebo 

bytě.
Tel.: 608 707 847

HLEDÁM PODNÁJEMHLEDÁM PODNÁJEM

Ž a m p i ó n o v ý  S E N  Č I  S K U T E Č N O S T ?

OPRAVA OBUVI
BRAŠNÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízím občanům opravy obuvi
a drobné brašnářské zakázky

na adrese:
p. Macík, Nebovidy 3 u kostela

tel: 605 800 113. 
Provozní doba

každé úterý 10.00 – 18. 00 hod.
nebo kdykoliv, když budu doma.



KO U T E K  PR O  N A Š E  D Ě T I

KTERÁ ZE SILUET PROFILŮ JE TOTOŽNÁ SE 
SKUTEČNÝM OBLIČEJEM A KTERÁ S ODRAZEM 

V ZRCADLE?
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Můj dědeček byl zajímavá osob-
nost naší obce. Jmenoval se To-
máš Pillmayer, nar. v roce 1870, 
zemřel r. 1939. Pocházel z Mislí-
kovic a oženil se s Annou Dočeka-
lovou z Bosonoh. Odstěhovali se 
do Ostopovic, poněvadž tam měl 
dědeček tetu, a bydleli vedle školy 
v čísle 3. Měli 5 dětí, 4 chlapce a 1 
děvče. 

Aby se uživili, dědeček chodil 
do práce do plechárny, chlapci 
se učili tesařinu. Měli tvrdý život. 
Od mala museli tvrdě pracovat, 
pomáhat rodičům v domácím 
hospodářství, na polích, v zahra-
dě a kolem dobytka. 

V roce 1914 vypukla 1. světová 
válka a dědeček musel jít také do 
války. Když se vrátil domů, tak 
mu obecní úřad poskytl službu 
nočního hlídače. Stal se truba-
čem a troubil po obci na lesní 
roh. Musel procházet každou 
hodinu celou vesnicí, asi po 50 m 
vždycky zatroubit, tolikrát, kolik 
bylo zrovna hodin. Služba zača-

la od 22 hod. do 4 hodin ráno. 
Dále dostal bubínek, na ten měl 
bubnovat vždy v poledne, projít 
celou vesnicí a oznamovat místní 
zprávy (místo nynějšího místního 
rozhlasu) – viz přiložená fotogra-
fie. 

Začal bubnovat a volat: „Na vě-
domost se Vám dává…“ a lidé vy-
cházeli z domů a poslouchali.

Před domy byly tehdy dosti hlu-
boké příkopy na odtok deš�ové 
vody. Z rýn každého domu tam 
také stékala voda a okolo pří-
kopů byly skoro po celé vesnici 
vysázeny stromy – hrušky. Silnice 
byly prašné nebo také, když zapr-
šelo, pěkně blátivé.

Po silnici jezdily jen koňské po-
tahy, žádná auta jako dnes. Dalo 
se větrat, dýchat čistý vzduch, 
ptáčci zpívali, byl klid, jen koňská 
kopyta občas v tom tichu zazněla. 
Klap, klap, klapy, klap ... (Zavzpo-
mínala na dávné časy paní Žofie 
Pillmayerová, 88 let, snacha mého 
dědečka.) 

Napsala dne 20. 6. 2005
Ludmila Kopečková,
rozená Pillmayerová

 Můj dědeček –  obecní  hl ídač

Monika Tichá 
Na nebi v hořícím kočáře
Žene se posel léta
Ohnivou aurou ozářen
Za ním pár fénixů vzlétá.

Světlo, plamen, smrt a žár
Oheň metá z očí
Šupinatých draků pár
K nohám se mu stočí.

Strašný jak jeden z Titánů
Země jeho zjevení se hrozí

Tak jako muslim oddá se Koránu 
– Oddali se jeho moci mnozí.

Krajina ztrápeně vzdychá
Léto pálí ji pohledem
K nebi nese se prosba tichá
Pro déš� v konci nedohledném.

Tu každý z ohnivých fénixů
Hrdou svou hlavu skloní
Očima v barvě dvou onyxů
Jako déš� slzy své roní.

S Y M F O N I E     S L U N C E

Na základě naší výzvy v mi-
nulém zpravodaji na zapůjčení 
fotografií z rodinných archívů se 
podařilo shromáždit velké množ-
ství historických fotografií, které 
dokumentují vývoj v naší obci. 
Některé z nich jsou opravdu uni-
kátní. Například se podařilo najít 
fotku prvního obecního zastupi-
telstva Ostopovic v samostatné 
Československé republice nebo 
fotku starosty R. Lodesa při pře-
dávání obecní kroniky k podpi-
su prezidentu T. G. Masarykovi. 
Mnohé další dokumentují dnes 
již neexistující koupaliště v Šelši, 
činnost divadelního spolku, ho-
dy a bez významu nejsou ani ty, 
které zachycují stavební promě-
nu obce. 

Děkujeme všem, kteří nezůstali 
k naší výzvě neteční a nezištně 
nám své fotografie zapůjčili.

Obracíme se ještě jednou na 
všechny, kteří vlastní zajímavé 
fotografie mapující vývoj obce, 
s žádostí o jejich zapůjčení. Pře-
dem všem děkujeme.  

#redakce 

Poděkován í

Lískový keř jako dobrý prorok 
tuhé nebo mírné zimy.

Kdo se neustále pohybuje v pří-
rodě, kdo si s ní rozumí a kdo s ní 
žije, ten má velmi mnoho příleži-
tostí vidět a zjistit ledacos, co ji-
nému zůstává utajeno.

Tak je na příklad možné na keři 
lískového ořechu zjistit, jak silné 
mrazy lze v zimě očekávat a jak 
dlouho velké a silné mrazy ještě 
potrvají. Sleduji to několik let na 
lískových keřích rostoucích na se-
verní straně lesa. Jak známo, lís-
kový keř je velmi citlivý. Tak zvané 
jehnědy se začínají na podzim 
prodlužovat. Jehnědy prodlouže-
né v říjnu do značné délky dávají 
znamení, že zima tuhá nebude. 
Zůstávají-li jehnědy až do prosin-
ce krátké, je patrné, že zima bude 
tuhá. Čím rychleji se jehnědy v zi-
mě prodlužují, tím rychleji se blíží 
jaro. Začnou-li jehnědy již kon-
cem ledna kvést, to znamená, že 
z nich začne vypadávat pyl, je to 
znamení, že tuhé mrazy již nebu-
dou. Důležité je ovšem pozorovat 
keře lísek, které nestojí na sluneč-
ní straně, správnou předpově	  
je možno získat na lískách, kde 
se slunce na podzim a v zimě ne-
opírá o půdu.

Každý tedy může pomocí lísko-
vého keře předvídat mírnost nebo 
tuhost zimy a blízkost nebo vzdá-
lenost jara.

# František Franc
 

Lískový keř

CHCETE SI ZÚTULNIT
DOMÁCNOST SVÝM VLASTNÍM 

VÝROBKEM?

Zájemci, kteří se chtějí naučit 
ubrouskovou techniku a tou si 
ozdobit originálně dřevěný tác 
či rámeček nebo květináč, a� 

se nahlásí na OÚ p. Švihálkové 
do 6. 10., aby bylo možno zajis-

tit potřebný materiál.
Cena materiálu cca 200,- Kč.

Samotná výroba se uskuteční 
20. 10. 2005 v místním pohos-

tinství v 17.00 hod.
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Tak jako jsou první jarní měsíce 
spojeny s radostným návratem 
ptáků z dalekých zimoviš�, je září 
měsícem loučení a nástupu vět-
šiny našich zpěvných ptáků na 
dlouhou cestu za teplem do jejich 
zimoviš�. Jako každé loučení je 
i ptačí odlet poznamenán nos-
talgickou náladou, kterou ještě 
zdůrazňují poslední slunné dny 
babího léta.

Člověk těm malým poutníčkům 
na jedné straně tak trochu závidí 
tu každoroční zimní dovolenou 

v dalekých zemích, na druhé 
straně si však uvědomuje, jaké 
nebezpečí těm malým cestovate-
lům během tahu hrozí. Více než 
třetina především mladých a ne-
zkušených ptáků se nikdy nevrátí 
do vlasti, jak dokazují výsledky 
kroužkování.

Tah většiny ptáků směřuje na 
jihozápad do oblasti Středomoří 
a dále až na africký kontinent, kde 
některé druhy zůstávají již při po-
břeží a jiné táhnou až do tropické-
ho pásma. Velká část ptáků táhne 
i jižním směrem přes Alpy do Itálie 
a dále rovněž do Afriky, kde někte-
ří dolétají i do jižní poloviny tohoto 
kontinentu, např. vlaštovka, žluva, 
rorýs a řada dalších. Jen některé 
druhy volí cestu jihovýchodním 
směrem přes Balkán a Malou Asii 
do východního Středomoří a vý-
chodní Afriky. 

Díky kroužkování není tah ptáků 
již zdaleka takovým tajemstvím ja-
ko ještě v nedávné minulosti.

#František Franc 

PTAČÍ STĚHOVÁNÍ Kulturní a společenské akce
Je konec září a většinou máme všichni po dovo-

lených. Do konce roku nám už zbývají pouze tři 
měsíce a my Vás opět chceme seznámit s kultur-
ními a naučnými akcemi, které ještě připravujeme. 
Ve čtvrtek 20. října budou lektorky paní Jelínková 
a Švihálková učit ubrouskovou techniku. Můžete 
se naučit zdobit hrneč-
ky, květináče a prkénka. 
Věřím, že výuka bude 
zajímavá a úspěšná 
jako loni, kdy proběhly 
pro velký zájem hned 
dvě lekce.

28. října bude k výro-
čí vzniku samostatného 
československého stá-
tu zase pro děti lam-
pionový průvod, který 
organizuje TJ Sokol. Už 
te	 můžete dětem zajiš-
�ovat lampiony, aby byly 
včas připraveny.

V listopadu má svá-
tek Martin. V naší obci 
jich máme evidováno 
celkem 34. To je přece 
slušný počet, a tak už 
tradičně pořádáme k je-
jich svátku taneční zá-
bavu. Letos to vychází 
na sobotu 12. listopadu. K tanci a poslechu nám 
zahraje pan Štěrbáček se svou skupinou. Posled-
ní listopadovou neděli začíná předvánoční čas 
adventní, a proto Vás v neděli 27. listopadu v pod-
večer zveme před naši kapličku rozsvítit vánoční 
strom. 3. prosince přijde do sokolovny navštívit 
děti Mikuláš. Nebudou určitě chybět ani čerti pro 
zlobivější děti.

Cimbálová muzika Javorník nás navštíví 9. pro-
since. Členové souboru loni dokázali vytvořit dob-
rou náladu a věřím, že se jim to podaří i letos.

Na poslední sobotu před Štědrým dnem zajiš�u-

jeme koncert do naší kapličky. Přáli bychom si, aby 
tento večer byl opravdu sváteční, a k tomu by měl 
přispět „Smyčcový komorní orchestr“ z Jedovnic.

Doufáme, že Vám prosincovým programem na-
vodíme hezkou a slavnostní náladu na nejhezčí 
svátky roku – Vánoce. Tímto je vyčerpán přehled 

připravovaných kultur-
ních a společenských 
akcí do konce letošní-
ho roku.

Ráda bych vám ta-
ké připomněla, že 
se začátkem nového 
školního roku zača-
lo pravidelné cvičení. 
V sokolovně cvičí ženy 
a členové oddílu Tchaj-

-ti a ve školce probíhá 
zdravotní cvičení pro 
ženy. 

Házenkářům začala 
nová sezóna soutěží, 
a proto nezapomeňte 
chodit hráče povzbu-
zovat.

Také paní knihovnice 
každou středu půjčuje 
knihy i časopisy a těší 
se na nové čtenáře. 

Děti a učitelky základ-
ní školy zahájily nový školní rok a teprve připravují 
program, ale my je určitě na některé z kulturních 
akcí uvidíme.

Vážení spoluobčané, snažili jsme se sestavit pro-
gram pro všechny skupiny občanů, aby si mohl vy-
brat každý. Tento přehled a zároveň pozvánka na 
všechna setkání je letos náš poslední příspěvek do 
obecních novin, ale přát Vám hezké Vánoce a nový 
rok je určitě předčasné, protože si myslím, že se na 
některé z nabízených akcí určitě ještě potkáme.

#Za kulturní komisi
Milena Dejlová

POZVÁNKA NA STAROLÍSKOVECKÉ VINOBRANÍ

Po roce se bude opět konat v naší městské části „Starolískovecké vinobraní“, které se 
uskuteční dne 1. října 2005 v sokolovně na Máchalově ulici.

Zahájení a přivítání hostů proběhne v 19.00 hodin. Novým tancem „Naší polkou“  se pochlubí 
děti a mládež ve společném vystoupení ve starolískoveckých krojích. Pozdravit vás a vybrat 
svůj desátek přijde také král Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou. Samozřej-
mě nebude chybět ani oblíbená soutěž v natahování vína koštýřem pro odvážné dámy i pány. 
Před půlnocí bude rozlosována tradiční bohatá tombola. 

• Dobrá vína a kvalitní burčák
• Celý večer hraje dechová hudba „Petrovanka“ z Ořechova
 a cimbálová muzika „Vonica“ z Krumvíře.

 V neděli 2. října bude v našem kostele sloužena slavnostní mše svatá za účasti dětí a mládeže 
v našich krojích. 

Na tradiční „Starolískovecké vinobraní“ vás co nejsrdečněji zve Orel Starý Lískovec,
ÚMČ Starý Lískovec a Statutární město Brno.

Ing. Jan Turčínek, starosta jednoty a Josef Jaňura, místostarosta jednoty

Předprodej vs tupenek proběhne 30 . 9 .  v sokolovně, a to od 18 –19 hodin.

ve druhém pololetí roku 2005
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