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O masopustu
i sponzorech
Nejeden vyznavaè múzy veselosti s netrpìlivostí vyèkával letoní údobí masopustu, protoe vìdìl, e den tøí králù se stane signálem
taneèních zábav, makar, ertù, jásavé nálady
pro pøítích témìø esti týdnù. Nai masopustníci zahájili druhou lednovou sobotu mysliveckým bálem. Týden poté se zaøadili do masopustního veselí sokoltí sportovci. Obecní
zastupitelé si vyhradili 25. leden pro svùj
2. spoleèenský ples. Na své vrstevníky nezapomnìli ani zástupci tøetí generace a na první
únorový den je pozvali na tradièní plesové dostaveníèko. Závìreèný faank zvládly perfektnì ostopovické eny poslední pøedpopeleèní
sobotu.
Odpolední vesnicí nejdøíve prola veselá makarní suita zvoucí zájemce nejen na veèerní
veselici, ale i na slavnostní rozlouèení s masopustem. Stalo se. Pøed pùlnocí vstupuje do sálu
sokolovny zástup lkajících plaèek provázen
dvojicí ehnajících dùstojných hodnostáøù odìných ve splývajících talárech se sametovými
birety s patøièným davem zarmoucených smuteèních hostù. Nezbytní funebráci odváeli na
bizarním pohøebním jednokoláku vysílením
umøelou basu, hlavního pùvodce vech masopustních nekalot. Neboku po obøadu uloili
asi do nìkterého zapomenutého koutu, aby ji
po roce opìt opráili k ivotu a znovu se slávou uvedli do pøítího masopustního reje
k radosti lidí.
Organizátoøi svých plesù  obecní zastupitelé
a dùchodci konstatují, e k ekonomickému
efektu valnou mìrou pøispìli nai podnikatelé
a ostatní obèané, kteøí vyjádøili svou pøízeò
hmotnými i finanèními dary do tomboly.
Jmenujme: RUDH Praha, MARK METAL ing.
Chalupa, Obecní úøad Ostopovice, ARCHAT
ing. Øehoøkovi, BRENEX  Berka, Hotel Panský vrch, FAUNAS-Slezák, DUO-Peková,
POZISTAV, Autodoprava  Skála, Cukrárna 
toèek, Konfekce  Èíková, KOVO - Èípek,
Restaurace U Volejníkù, Potraviny  ancová,
Stolaøství Kubíèek a anca, UNA-Navrátilová, VEÈERKA, Potraviny  Absolín, ILKA
 spotøebièe, BRÙA  uzenáøství, ALENA 
cukrárna, KOÁL  autopùjèovna,... a následuje dalí nekoneèná øada tìdrých pøíznivcù,
jejich jména nelze pro nedostatek prostoru
pojmout do naí rubriky. Jmenovaným i zde
neuvedeným pøejícím dárcùm náleí upøímný
vdìk.
- LH -

Zdroje vody pro Ostopovice
Obecní vodovod v Ostopovicích je zásobován ze dvou zdrojù vody. Hlavním zdrojem je Vrt pøi silnici do Starého
Lískovce. Pomocným zdrojem, zapojovaným v období pièkových odbìrù pøi poklesu tlaku vody v potrubí, je Studna
u kaple.
Vrt je situován v pøíznivé hydrogeologické struktuøe tøetihorních sedimentù. Dno kotliny obklopené ze severu, západu
i jihu zalesnìnými vrchy Brnìnské vrchoviny bylo v tøetihorách dnem moøského zálivu. Bylo postupnì zanáeno
tìrky transportovanými potoky z okolních vrchovin a posléze, v suché periodì, jílovými sedimenty. V místì vrtu bylo
zastieno asi 37 m jílu s nevýznamnými izolovanými polohami tìrkù a dále a do hloubky 64,5 m tìrky (opìt s ménì
významnými polohami jílových vrstev). Dále ji bylo indikováno skalní podloí.
Zásoby podzemní vody ve tìrcích jsou dotovány z okolních vrchù, z nich je zasáklá sráková voda puklinami ve
skalních horninách odvádìna do zvodnìných tìrkových vrstev. Nadloní jílová vrstva plní funkci nadloního izolátoru, co znamená, e je nepropustná, neumoòuje pøímý vsak srákových vod z povrchu, ale také brání rychlému
prùniku zneèiujících látek do vyuívaného horizontu a je zárukou dlouhodobé stability jakosti èerpané vody. Kvalita
vody tìené z vrtu je primárnì urèována geochemickými vlastnostmi prostøedí moøských sedimentù v trase jejího
pohybu a akumulace. Není tedy ohroena bakteriálním zneèitìním, dusíkatými látkami ani jinými zdravotnì závadnými látkami. Vykazuje vak pøirozenì zvýenou mineralizaci, tvrdost, obsahy eleza a manganu. Jsou to vlastnosti
nepøíjemnì se projevující v potrubích, kotlech, praèkách. Pøesto se nelze domnívat, e kvalita vrtem vyuívané vody
není ohrozitelná. Natìstí okolní vrchy nejsou zatím intenzívnì hospodáøsky vyuívány. Pro budoucí ochranu kvality
vody z tohoto zdroje je dùleité, aby nevznikaly ádné zdroje zneèitìní pøedevím na pøilehlých kopcích. Domníváme
se, e zachování souèasného stavu vyuití území, tj. lesy a drobná zahrádkáøská èinnost bez masívního pouívání
agrochemikálií, jsou dosaitelným optimem.
Vydatnost vrtu zaruèuje s rezervou bezproblémové zásobování obce, bude-li splnìna podmínka rovnomìrnì rozloeného èerpání, to znamená zajitìní dostateèné akumulace (nejlépe vodojemu) pro pøekonání pièkových odbìrù. Zatím
je èerpaná voda po nenároèné úpravì vtláèena pøímo do rozvodné sítì a odtud plynou èasté výkyvy v tlaku a obèasný
nedostatek vody ve výe poloených odbìrných místech. Vliv mají i ztráty ve starých trubních rozvodech.
Studna u kaple. Ta je nyní vyuívána jako pomocný zdroj právì z výeuvedeného dùvodu  kolísání tlaku ve
pièkách. Aèkoliv kvalita vody ze studny je zatím vcelku vyhovující, nelze studnu povaovat za perspektivní zdroj. Je
situována v jiných hydrogeologických podmínkách. Zasahuje jen do svrchních vrstev pøísvahových sedimentù, voda
je mìlká, není vyvinuta krycí jílová vrstva a vzhledem k umístìní studny uprostøed obce a vedle hlavní komunikace
nelze ani zabezpeèit pásmo hygienické ochrany vodního zdroje.
Sledování kvality. Provoz veøejného vodovodu Ostopovice je zajiován podle provozního øádu ji od okamiku
pøevzetí vodovodu do majetku obce v roce 1994. Provozní øád byl zpracován dle platných právních a hygienických
pøedpisù a byl schválen hygienickou slubou.
Z hlediska kvality vody je sledováno a hodnoceno v souladu s platnými normami ÈSN 757212 Kontrola jakosti vody
pøi úpravì na pitnou vodu a ÈSN 757111 Pitná voda toto:
surová voda z vrtu i studny  rozíøený fyzikálnì-chemický rozbor 1x roènì
upravená voda v èerpací stanici  vybraný fyzikálnì-chemický rozbor a mikrobiologický rozbor 2x roènì
voda v síti  mikrobiologický rozbor a volný chlor ve tøech koncových místech sítì 6x roènì
Výsledky analýz jsou prùbìnì sledovány a kadoroènì vyhodnocovány.
Detailnìjí informace o výsledcích sledování kvality vody v Ostopovicích stejnì jako podrobnìjí informace o odbìrech, provozu, technickém stavu a výhledu rekonstrukce a oprav zaøízení vodovodu uvedeme v nìkterém z pøítích
èísel Zpravodaje.
Tak Na zdraví.
-LP-

Ostopovická veduta ke konci 20. století

O ZEMĚDĚLSTVÍ
v naší obci po 2. světové válce
V letoním roce je to ji 40 rokù od násilného
pøeruení èinnosti soukromých zemìdìlcù, kterým se døíve øíkalo sedláci. Ti tady byli od nepamìti a jejich majetky se dìdily z rodièù na dìti.
Tento stav trval do poloviny 20. století. Po druhé
svìtové válce v roce 1945 jich zde bylo jetì 24.
Byli to:
Frantiek Doleal
èp. 6
Stanislav Polcar
8
Frantiek Pazourek
11
Jan Kroupa
13
Jan Horák
14
Jan Pazourek
15
Josef Horák
20
Petr Krajpl
21
Stanislav Horák
22
Karel Horák
26
Frantika Kamenická
29
Frantiek Sojka
30
Josef Rozmarin
32
Frantiek Strachoò
33
Jan Dvoøáèek
34
Václav Duda
35
Emanuel Bartonìk
36
Bohuslav Nìmec
37
Frantiek Koneèný
39
Antonín Polcar
40
Adolf Polcar
42
Frantiek Kamenický
52
Marie Melounová
72
Jan Chvalkovský
Podskalí
Tito samostatnì hospodaøili se svými rodinnými
pøísluníky a zajiovali si tak obivu. Podle svých
moností s ohledem na výmìru polností chovali
také dobytek  krávy, prasata a z prodeje mléka,
jateèných zvíøat, obilí, brambor a øepy mìli hlavní pøíjem. Vechna pole se obdìlávala výhradnì
koòskými potahy. Sedláci mìli pøevánì 1 pár
koní a k nim vechno potøebné zaøízení a náøadí
k obdìlávání a sklizni. Byly to vedle vozù nejznámìjí ebøiòáky, dále pluhy, brány, kultivátory, secí stroje, válce, ací stroje na obilí a pícniny,
hrabaèky aj.
nì jako svátek naplnìní celoroèní práce probíhaly tak, e se obilí døíve ruènì, pozdìji ji zmínìným acím strojem poseklo, poloilo na zem,
jak se øíkalo na hrstì, a krátce nechalo doschnout. Potom se ruènì povøísly svázalo do snopù a z tìch se pak stavìly mandele nebo panáky.
Takto upravené obilí se sváelo na ebøiòácích
k mlátièce, kde se vymlátilo a sláma se slisovala
do otepí a uloila ve stodolách. nì bývaly akcí
celé obce. Vude poletovala sláma, kterou chovatelé králíkù rádi sesbírali, ale vichni mìli zájem,
aby se co nejlépe sklidilo  aby bylo co jíst. Sedláci svými potahy obdìlávali té pozemky drobným dritelùm políèek  chalupníkùm, kteøí jim
zase pomáhali pøi ních, sklizni brambor, øepy
apod.
(pokraèování)
Podle vzpomínek Václava Dudy ml.
zapsal Jaroslav Trávníèek
Pøíznaèný fenomén naí vesnice z konce
ètyøicátých let. Sedlák Václav Duda plní
povinnou dodávku ze své zemìdìlské ivnosti
vázanému národnímu hospodáøství.
Pøedseda MNV Jan Rybníèek pøejímá
symbolicky kontingent obilí. Obecní tajemník
Josef Øezáè registruje dodávku na informaèním
panelu.

OSTOPOVICKOU MINULOSTÍ
KE VZNIKU A NÁZVU NAÍ OBCE
Vydejme se na pomyslnou procházku proti proudu vìkù a zdrme se nakrátko v údobí pozdního
støedovìku  trochu pøesnìji, kdykoliv ve 12. století. V oné dobì zahuovaly území naí dosud
neexistující vesnice a irokého okolí nezmìrné
akry bujné lesní zelenì promísené vykluèenými
mýtinami, protkané pentlemi vylapaných stezek
spojujících rozptýlené izolované ostrùvky bezejmenných miniaturních lidských sídel  samot.
Významným, velmi potøebným demografickým
poèinem èeských pøemyslovských panovníkù byl
proces intenzivního osidlování a doosidlování
podhorských oblastí Èeskomoravské vysoèiny.
Zalidòování krajiny v okolí Brna uskuteèòovali
potencionální osídlenci jen pozvolna a to poblíe
øek a potokù, pøedevím pak podél obchodních
tras. Tato dlouhodobá akce probíhala pod patronací brnìnských údìlných kníat. Hradtí a provincionální úøedníci povìøení øízením vnitøní kolonizace Brnìnska sídlili patrnì ve správním centru na hradì Veveøí.
Pøílivu pøistìhovalcù se nevyhnula neiroká protáhlá dolina na severním úpatí Pøední hory s protékajícím potokem, obdaøená bohatými vodními
zdroji. Tuto nepøíli rozsáhlou lokalitu pøiøkli
podle stávajícího poøádku buï kmenovému náèelníkovi, nebo hlavì nomenklaturního klanu.
Není vylouèeno, e se tam usadili snad znojemtí
údìlníci, kteøí patøili k vedlejím pøísluníkùm
panovnického èi kníecího rodu. Dali si za cíl
jetì více rozmnoit výnosy svých dosavadních
majetkù. V tomto pøípadì lo o èleny nebo pøíbuzné rodiny, jejím rodovým seniorem byl jistý
OSTUP. Byli to lidé Ostupovi  s následným názvem Ostupovici. Tito bájní osídlenci zde nalezli
krajinu svého srdce u zurèícího èirého sladkovodního pramenitì... nalezli nové domovy. Zaloili
osadu s úmyslem postupnì zúrodòovat lesní pùdu
a pøecházet k zemìdìlskému zpùsobu ivota.
Je docela moné, e tato dávná místní tradice byla

odkázána do svìta mýtu. Dnes vak ji mùeme
pøipustit, e se nestala nijakým nepodloeným
kalkulem ani holým výmyslem, ale zajímavým
zjitìním. U v následujícím století, jak lze dnes
zpìtnì konstatovat, dostalo se jí pádného zadostiuèinìní. Na svìtlo pøiel prùkazný, oficiální, legální, i kdy nepøímý písemný dokument stvrzený královskou peèetí Václava I. ze dne 14. záøí
1237. Z jeho latinsky stylizovaného obsahu vyplývá, e uvedený název osady ...de OZTUPOWITZ... se naprosto ztotoòuje se jménem legendárního Ostupa. Fotokopie tohoto dochovaného støedovìkého rukopisu jsem prezentoval naim ètenáøùm na stránkách obecního ètvrtletníku
v prosinci 1992. Pro úplnost pøedkládám znìní
vech variant názvu naí obce od jejího prvotního
jména a dodnes vèetnì vroèení:
1237 de OZTUPOWITZ
1320 in OSTUPOWICZ
1351 in OSTOPOWYCZ
1353 in OSTUPOWYCZ
1365 in OSTOPOWICZ
1378 in villa VOSTOPOWICZ
1406 v OSTUPOVICÍCH
1447 z OSTOPOWITZ
1481 z OSTUPOVIC, z OSTOPOVIC
1497 v USTOPOVICÍCH
1520 USTUPOWICZE
1547 v gruntu OSTOPOWSKYM
1718 HUSTOPOWITZ
1751 WOSTOPOWITZ
1846 WOSTOPOWITZ, VOSTOPOVICE
1872 WOSTOPOWITZ, VOSTOPOVICE
1881 OSTOPOVICE
1924 OSTOPOVICE,
pøedtím s nìkolika obmìnami jetì Vostopovice.
Jiné verbální tvary Vostopovák, Vostopovák,
Vostopovské.
V pøítí stati se pokusím evokovat existenci støedovìké tvrze na území naí obce.
Ladislav HORÁK

S Proglasem máte důvod zapnout rádio
Co je to Proglas?

Proglas je nejstarí dochovaná slovanská báseò, kterou pravdìpodobnì sloil svatý Konstantin
v devátém století jako verovaný úvod k pøekladu ètyø evangelií do staroslovìntiny.
Radio Proglas je první celodenní køesanská rozhlasová stanice v Èeské republice. Nai vìrozvìstové pouili k íøení evangelia to nejmodernìjí, co mìl tehdejí svìt k dispozici  písmo.
Radio Proglas se snaí o to, aby hlásání slova Boího bylo technicky na úrovni doby i dnes.
Radio Proglas zaèalo vysílat 8. prosince 1995, na svátek Neposkvrnìného poèetí Panny Marie,
a to z vysílaèe na Svatém Hostýnì. Zde, kolem Brna, mùeme toto rádio poslouchat právì rok,
od 19. bøezna 1996, kdy bylo zahájeno vysílání také z vysílaèe Hády na kmitoètu 107,5 MHz.
Radio Proglas je soukromá nekomerèní stanice, jejím cílem není dosaení zisku, ale aktivní
napomáhání íøení evangelia. Nevysílá reklamy a jako podobná zahranièní rádia získává prostøedky na provoz zejména z darù svých posluchaèù a pøátel.
Studia Radia Proglas vznikla v Brnì v budovì Biskupského gymnázia. Kromì nìkolika stálých
zamìstnancù (øeditelem rádia je P. Martin Holík) pomáhá pøipravovat poøady také øada dobrovolných spolupracovníkù.
Od 8. prosince 1996 rozíøila stanice vysílání z pùvodních 19 na 21 hodin dennì. A co si
mùeme na Radiu Proglas poslechnout? Samozøejmì to, co kadý oèekává a co skuteènì tvoøí
snad nejdùleitìjí souèást, i kdy èasovì pouhý zlomek, vysílání  modlitby a duchovní
poøady. Stanice zaèíná vysílat ráno v 5 hodin. Ve vední dny si mùeme v 5.30 poslechnout
Ranní chvály, ve 12 hod. se s Proglasem mùeme pomodlit Andìl Pánì, v 18 hodin rùenec
nebo si vyslechnout mi svatou, pak jetì veèerní chvály ve 21.45 a modlitby na zakonèení dne.
Vysílání konèí ve 2 hodiny. V nedìli dopoledne se samozøejmì vysílá me svatá. Z duchovních
poøadù jmenujme alespoò Mylenku na den a Denní tichou chvíli. V duchu ekumenického
zamìøení se v duchovních poøadech dostanou ke slovu stanice rùzných církví.
Pravidelnì jsou vysílány zprávy z domova, ze svìta, z církve, informace o Sv. Otci, poselství
biskupù, informace o obsahu køesanských èasopisù a také regionální zpravodajství z Moravy
i informace ze sportu. Mùete slyet èeské a slovenské vysílání Radia Vatikán. Souèást vysílání
tvoøí kvalitní literatura a poezie, veèerní a nedìlní pohádky, nedìlní kvíz, kulturní poøady,
magazíny. Nechybí ani nedìlní poøad s blahopøáním (14.3015.55).
Nejvìtí èasovou vysílací plochu zabírá hudba, a to jak hudba klasická, kterou mùeme poslouchat dennì tøeba v popolední Hudební siestì, tak hudba populární. V deníku Rovnost nazvali
Radio Proglas folkovou stanicí pro nároèné. Oceòují, e zde pøevauje folk a spøíznìné ánry,
tedy spíe písnièky o nìèem, které jsou nejblií obsahovému zamìøení stanice. Z pravidelných hudebních poøadù jmenujme tøeba Jak se vám líbí (dennì ve 20.45), kde se støídá folk,
country, oldies+jazz, folklór i køesanská píseò, opìt pøevánì folkovì zamìøená. V poøadech
Tøikrát z Proglasu (miniportrét zpìváka èi skupiny) a Slyte, lidé (hodinový profilový poøad)
zaznívají i rock a pop (zde byl vysílán napø. seriál o Karlu Krylovi). Poøad Alespoò jednu dennì
je urèen vem (nejenom klukùm a dìvèatùm), kteøí se chtìjí nauèit zpívat a hrát pìkné køesanské písnièky. Radio Proglas má také svou hitparádu  jmenuje se Kolem se toè a vysílá se
v nedìli v 19.30. Ve vech poøadech populární hudby pøevauje hudba domácího pùvodu,
i kdy samozøejmì nesmí chybìt ani kvalitní hudba zahranièní.
Vidíte, e programová nabídka Radia Proglas je velmi bohatá, prakticky kadý si mùe vybrat
nìco pro sebe, i kdy asi nejvíce budou spokojeni ti, kdo se snaí o zdokonalení svého
duchovního ivota a prohloubení víry.
Z Bulletinù Radia Proglas a novin Rovnost èerpala L. Dobrovodská

Co potřebujete vědět
o svozu domovního odpadu
Místní rozhlas obecního úøadu od poèátku roku
prezentoval øadu informací a doplòujících pokynù, týkající se organizace svozu domovních odpadù v letoním roce.
Pøesto sdìlujeme znovu majitelùm popelových
nádob pro osvìení pamìti následující údaje:
1. Svoz provádí od 1. ledna t.r. brnìnská firma
A.S.A.
2. Nádoby s odpadem je nutno pøistavit k pøíjezdové cestì v maximální vzdálenosti 5 m.
3. Diferenciace svozu je následující:
a) celoroèní cyklus  poplatek 1 150, Kè  èervená nálepka  odvoz kadý týden ve støedu
b) sezonní cyklus  poplatek 950, Kè  modrá
nálepka.
Léto od 1. 5. do 30. 9.  kadý sudý týden ve
støedu
Zima od 1. 10. do 30. 4.  kadý týden ve
støedu
c) ètrnáctidenní cyklus  poplatek 665, Kè 
lutá nálepka  kadý sudý týden ve støedu
d) jednorázový svoz  poplatek 42, Kè  platí
zvlátní nálepka
Upozoròujeme majitele popelových nádob, které
nejsou oznaèeny pøíslunou nálepkou, nebude
odpad odváen. Zároveò doplòujeme, e ná obecní úøad provádí prodej nálepek zatím zprostøedkovanì. V pøípadì nejasnosti se obracejte na kanceláø OÚ Ostopovice nebo na tel. 35 14 14.

Rozvozový plán topného plynu pro rok 1997
Dodávka bude uskuteènìna vdy ve 12.45 hodin
ve dnech:
25. bøezna, 15. dubna, 6. kvìtna, 27. kvìtna,
17. èervna, 8. èervence, 29. èervence, 19. srpna,
9. záøí, 30. záøí, 21. øíjna, 11. listopadu, 2. prosince, 23. prosince.

Termíny ostatních obecních poplatků
a) za kabelový televizní rozvod do 31. 3. 97
b) ze psù podle obecní vyhláky do 31. 3. 97
c) za uívání veøejného prostranství do 31. 3. 97
d) za ubytovací kapacity do 31. 3. 97
Jmenované poplatky lze zaplatit hotovì v kanceláøi obecního úøadu.
L

L

L

Nezapomněli jste
na naši anketu?
Váení obèané, v posledních únorových dnech
jste nalezli ve svých potovních schránkách anketní dotazník. Starosta obce vás poádal, abyste
odpovìdìli na uvedené velmi jednoduché otázky.
Vae odezvy se stanou nejen dùleitým podkladem k výchozímu dokumentu pro zpracování koncepce územního plánu naí obce, ale vae podnìtné námìty a názory nám velmi poslouí k budoucímu sestavení programu obnovy naí vesnice.
Vìøíme, e ani jediný dotazník u vás nezùstal
nepovimnut.
Obecní úøad

edesát let spoleèného ivota dovrili v závìru
minulého roku nai rodáci manelé
Terezie a Josef RUBEROVI. Pøi slavnostní mi
v ostopovické kapli pøijali knìské poehnání od
duchovního naí farnosti P. Miroslava Parajky.
Na diamantové svatbì oslavence pozdravili
syn a dvì dcery, sedm vnouèat a dvanáct
pravnouèat. I my se pøipojujeme a srdeènì
blahopøejeme. Na cestu do platinového vìku
nech je doprovází dobré zdraví a vdìk
potomkù.

V roce 1996
SE NARODILI:

Lucie PETRÁOVÁ  19. 6. 1996  Branky 33
Martin BLÁDEK  22. 7. 1996  B. Nìmcové 16
Alena HÁJKOVÁ  26. 9. 1996  Drustevní 17
David ØIÈÁNEK  2. 11. 1996  Branky 35

SE DOILI:

80
Miliè PEKA  2. 8. 1916  Uzavøená 6
Jaroslav NESIBA  7. 8. 1916  Branky 25
Karel BUÈEK  23. 10. 1916  Vinohradská 22
81
Josef PEEK  17. 3. 1915  Nová 5
Marie FIALOVÁ  12. 11. 1915  Lípová 53
82
Jenovéfa NOVÁKOVÁ  1. 1. 1914  Branky 34
Marie DVOØÁÈKOVÁ  19. 3. 1914  Vinohradská
Rùena UMANOVÁ  15. 4. 1914  Osvobození 14
Anna HRAZDÍROVÁ  10. 6. 1914  U dráhy 18
Terezie RUBEROVÁ  23. 6. 1914  Uzavøená 8
Rùena GAZDOVÁ  10. 8. 1914  Nová 9
Marie RUBEROVÁ  20. 8. 1914  Polní 15
Jan SLANINA  16. 9. 1914  Vinohradská 16
83
Frantiek HALUZA  11. 7. 1913  U kaple 13
Hedvika MACHÁLKOVÁ  18. 10. 1913 
B. Nìmcové 35
84
Boena ONDRÁKOVÁ  10. 4. 1912  Osvobození 20
Boena KUELKOVÁ  18. 6. 1912  Branky
36
Anna PEKOVÁ  13. 7. 1912  Nová 5
Josef RUBER  7. 8. 1912  Uzavøená 8
85
Aneka ÈÍKOVÁ  1. 4. 1911  U kaple 3
Marie ÈÍKOVÁ  4. 8. 1911  Vinohradská 2
86
Marie MATÝKOVÁ  9. 7. 1910  Lípová 51
88
Marie VEVERKOVÁ  12. 7. 1908  Vinohradská 36
89
ofie KUPÈÍKOVÁ  4. 4. 1907  Osvobození 3
90
Boena TOMEÈKOVÁ  8. 2. 1906   6. 1. 1997
 U kaple 18
92
Vladimír KUPÈÍK  3. 2. 1904  Osvobození 3
94
Vilma KONICAROVÁ  18. 7. 1902  Lípová 22

A–Z

L

 LOM  Podle zápiskù v kronice se v Ostopovicích tìil písek. V roce 1923 byl otevøen
pískový lom na Úlehlech a za stejným úèelem byla vykácena èást lesa na Urbanovì kopci.
Nevíme vak, kdy se s tìbou skonèilo, lze pøedpokládat, e tento písek slouil jetì za
II. svìtové války jako surovina pøi stavbì mostù nìmecké dálnice.
Malý kamenný lom najdeme na Podskalí  váe se k nìmu legenda, kterou si romantici teï,
brzy na jaøe, mohou zkusit ovìøit. Na Velikonoce se prý tato skála otevírá. Je v ní poklad?

M

 MLÝNY  Do katastrálního území Ostopovic patøí mlýny hned dva  mlýn Jemelkùv, o kterém jsme se ji døíve zmiòovali, a na Podskalí mlýn pana Chvalkovského. Ani
v nìm se obilí dávno nemele. Pøi hezkém poèasí si mùeme udìlat pøíjemný výlet  pìky
nebo na kole po polní cestì k podskalskému mlýnu, za ním po uzouèké lávce pøes mìlký
potok do lesa, a dál smìrem na Cikánku a chránìné území Bobrava. V údolí stejnojmenné
øíèky u nenávratnì zanikl klapot mlýnských kol. U Nebovid stojí Nový mlýn, který literárnì
proslavil Petr Bezruè  právì v Novém mlýnì bydlela básníkova nedostiná láska Fanuka
Tomková, která se stala pøedlohou jeho poetické básnì Labutinka. Anenský mlýn pøi silnici
Støelice-Oøechov byl zrekonstruován na prùmyslovou provozovnu. Severnì od Oøechova
rychle chátrá mlýn Kartouzský, kterému se øíká i afránkùv (svého èasu byl majetkem
královopolských Kartuziánù, pøed nìkolika desítkami let zde hospodaøili manelé afránkovi ze Støelic). A od nás úplnì nejdál stojí mlýny Spálený a Radostický.

N  NESVOBODA  V souèasné dobì patøí v naem státì k èasto uívaným výrazùm

demokracie a svoboda. Slovo nesvoboda si mnozí z nás spojují napøíklad s totalitním
reimem. Ale zkusme se podívat do dávné historie, a do doby pøed rokem 1849, kdy byla
patentem císaøe Josefa II. zruena robota. Co znamenala nesvoboda pro obèany Ostopovic?
Robotovat se chodilo ke dvorùm v Ostopovicích, Troubsku a Popùvkách. Sám rychtáø veèer
tloukl holí na vrata a hlásil, kam a na jakou robotu se brzy ráno pùjde  v létì se pracovalo
na poli, v zimì ve stodole a v lese. Robotníci se vraceli a veèer, proto s sebou brávali jídlo
a pro konì píci. Po napoleonských válkách, kdy byla drahota a málo chleba, brávali si jenom
hrnek mléka a vaøené lutìniny. Robotník si v lese nesmìl vzít ani kousek døeva na topùrko,
kdy se mu zlomilo. Kdy zemøel hospodáø, musela jeho dcera od ètrnácti let na tøíletou
slubu do zámku v troubském panství, aby se prý nauèila hospodaøit. Trestáni bývali robotníci arestem ve vìi pøed zámkem a bitím na lavici, dostávali a 25 ran holí. Zámek i vì stojí
v Troubsku dodnes, ale u dávno z nìj neèií ani noblesa bývalé lechty, ale ani strach pro
neposluné. V budovì sídlí mimo jiné i matrièní úøad, do jeho pùsobnosti patøí i obèané
obce Ostopovice. Za zámkem chátrá a plevelem zarùstá rozlehlá bývalá zámecká zahrada.
Libue Neuilová
L

L

L

Poděkování
Ředitelka mateřské školy děkuje jménem všech dětí za finanční dary
panu Dejlovi, Šebánkovi, Smolčičovi a Nekudovi. Získané finanční prostředky umožní zakoupení učebních her, které pomáhají rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku.

ZEMØELI:

Jan KRDLA  2. 1. 1996  Na rybníèku 7 
82 let
Libue JELÍNKOVÁ  25. 3. 1996  Polní 4 
69 let
Josef MATÝEK  30. 3. 1996  Lípová 5  87 let
Radoslav HOØÁK, ING.  10. 4. 1996  B. Nìmcové 37  35 let
Stanislav BARTONÌK  30. 4. 1996  U kaple 6
 73 let
Cecilie BERÁNKOVÁ  2. 5. 1996  Branky 17 
91 let
Olga KROMUSOVÁ  5. 5. 1996  Nová 1 
61 let
Frantika BEZUNKOVÁ  21. 5. 1996  kolní
24  91 let
Stanislav ÁK  20. 8. 1996  Nová 3  59 let
Milada KONEÈNÁ  31. 8. 1996  Osvobození 10
 74 let
Pavel KRAJPL  19. 9. 1996  Krátká 8  50 let

Podskalský mlýn v roce 1997

foto: ing. Dubjak
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