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ROČNÍK VI.

ZDARMA

Byl bych rád, aby všichni ti, co mne znali,
mohli o mně – až tu nebudu – říci, že jsem
nikdy neopomenul vytrhnout bodlák a zasadit květinu všude tam, kde jsem myslil, že
vykvete.
Abraham Lincoln

K ZAMYLENÍ

Jarní sluneèné poèasí vylákalo dìti ke hrám ven.
Bohuel to vak také pøineslo stínosti na hluènost a nezkrotné chování dìtí i dospívající mládee v bezprostøední blízkosti obytné zástavby.
K dìtským hrám zajisté patøí trocha køiku, ale
chceme poádat rodièe dìtí, aby se zajímali o to,
kde a jak si jejich dìti hrají. Zejména pro starí
spoluobèany mùe být déletrvající hluk nepøíjemný. Prosíme o ohleduplnost ze strany dìtí, mládee i rodièù.
Zastupitelstvo obce

Poděkování
za sponzorské dary
pro žáky ZŠ
Øeditelka koly Soòa Zausová vyslovuje podìkování vem, kteøí finanènì nebo formou
dárkù pøispìli na rùzné soutìe ákù, výuku
a kolu v pøírodì.
Jsou to následující firmy:
SPOMAT, ul. Drustevní
RUDH, ul. Krátká
Úèetní a daòové poradenství
 PhDr. Jaroslav Hubáèek
pí Hubáèková Etel
pí toèková, pekaøství
pí. Smolèièová a oustalová

 ROZLOUČENÍ



Ve čtvrtek 15. května dotlouklo srdce pana Ladislava Horáka, hlavního redaktora
našeho Zpravodaje. Stál u jeho zrodu, největší měrou se zasloužil o jeho pravidelné
vydávání. Měl vždy po ruce zajímavé materiály do jeho obsahu. Byl duší našeho
malého redakčního kolektivu a také jeho hnacím motorem. Již se však nedozvíme,
co dohledal ve starých kronikách a jiných písemnostech o naší obci.
Rovněž jeho práce pro veřejnost byla velmi bohatá. Jako člen rady obecního zastupitelstva řídil komisi kulturní a sociální. Zvláštní péči věnoval starším spoluobčanům, z nichž mnozí mu vděčí za pomoc ve svých životních útrapách. Vedl také
klub důchodců, kde organizoval různou kulturní činnost.
Zůstanou nám na něho již jen vzpomínky – u převážné většiny jistě ty nejlepší.
Vždy2 to byl člověk, který neuměl nikoho zarmoutit, až nyní – svým předčasným
odchodem.
Jaroslav Trávníček

RADNICE INFORMUJE
l Na zastávce autobusu na ul. Osvobození v naí obci byla instalována nová èekárna a
sociální zaøízení pro øidièe. O náklady se podìlí DPm Brna a obec. Tím byl splnìn
poadavek øidièù autobusù, kteøí v obci mají koneènou zastávku. V této souvislosti bude
také upravena zastávka Výstup.

l Koneènì jsme po rùzných prùtazích mohli zahájit stavbu kanalizaèního pøivadìèe z Ostopovic do Starého Lískovce. Práce zaèala firma Pozistav od Starého Lískovce a po sklizení
obilovin na pozemku za tratí bude pokraèovat do Ostopovic. Na tuto akci jsme poádali
Státní fond ivotního prostøedí ÈR o dotaci i pùjèku. Bez tìchto finanèních zdrojù bude
velmi sloité stavbu dokonèit.
l Po nìkolika jednáních zástupcù obcí Troubska, Bosonoh, Ostopovic a Popùvek o rozíøení
farního høbitova v Troubsku a o úhradì nákladù spojených s provozem høbitova dolo
koneènì k dohodì. Obec Troubsko vypracovala smlouvy s jednotlivými obcemi, kde se
smluvní strany dohodly, e se vichni uivatelé høbitova budou podílet na skuteèných
nákladech spojených s rozíøením høbitova a jeho provozem podle poètu hrobových míst.
Dále budou obce rozhodovat o postupu a rozsahu prací v daném roce a schvalovat je. Toto
bude záleet na rozpoètu obcí.
l Po mnoha problémech s nadzemním elektrickým vedením na ul. Lípová, zvlátì v tomto
roce, poádala obec JME Brno o provedení rekonstrukce tohoto rozvodu, a to tak, e kabel
bude poloen do zemì. Uvedená organizace pøislíbila zahájení prací zaèátkem roku 1998.
l Obec obdrela od Okresního úøadu Brno-venkov vyhláku, kterou se stanovují podmínky
zabezpeèení poární ochrany v dobì zvýeného nebezpeèí vzniku poárù. Vyhláka je
vyvìena na úøední tabuli pøed obecním úøadem. Doporuèujeme obèanùm, aby se s textem
této vyhláky seznámili.
l Na mimoøádném zasedání obecního zastupitelstva Ostopovic dne 26. 5. 1997 byla za
zemøelého pana Ladislava Horáka zvolena do rady paní Libue Dobrovodská a byla
povìøena øízením komise sociální, kolské a kulturní.
Bohumil Vlach
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INFORMACE O SOUČASNĚ REALIZOVANÉ STAVBĚ

Kurz šití
v Ostopovicích
Je mnoho en, jejich koníèkem je ití, mnohé z nás
vak nejsme tak zkuené, abychom se poutìly do
nároènìjích a také efektnìjích odìvù  potøebujeme poradit tu se støihem, tu se spotøebou látky, jindy
zase s vypracováním nìjakého detailu na odìvu.
Mnohé eny proto vyuívají monosti navtìvovat
u nás v Ostopovicích kurz ití, kde si mohou pod
vedením odborné lektorky uít pìkné vìci a uetøit
tak nìjaké prostøedky z rodinného rozpoètu. Teï
v èervnu bude konèit ji tøetí roèník tohoto kurzu
vedeného kvalifikovanou lektorkou paní Jiøinou Stupkovou, která k nám dojídí z Brna. V letoním roce
probíhá kurz kadé druhé úterý od 14 do 17 hodin
v klubovnì na obecním úøadì. Kurzovné pøi tomto
ètrnáctidenním cyklu èiní 400 Kè na rok, pokud by
byl zájem o to, aby se kurz konal kadý týden, bylo
by kurzovné dvojnásobné.
A jak to v kurzu chodí? Základem kadého dobøe
padnoucího odìvu je dokonalý støih  proto na zaèátku kurzu lektorka kadé úèastnici sestrojí základní
støih, podle nìho se v dalích hodinách pracuje. Pak
u jen zbývá zakoupit látku a urèit, co z ní bude. Paní
Stupková nastøíhá látku a poradí, co je potøeba pøipravit na první zkouku. V pøítí hodinì nastehovaný
odìv vyzkouí, provede potøebné úpravy a zase poradí, co dál  jak odìv dokonèit nebo pøipravit na dalí
zkouku. Zkuená lektorka je zárukou, e výsledek
naeho snaení bude uspokojivý a peníze investované do látky nepøijdou nazmar.
Pokud bude dostateèný poèet zájemkyò, bude v záøí
zahájen dalí roèník  upozoròujeme na tuto monost
zejména mladé maminky, které si pod odborným
vedením mohou leccos uít nejenom samy na sebe,
ale také na své dìti. Ty se jistì budou dobøe cítit
v obleèení, které jim uila jejich maminka, a maminky budou zase pyné na své povedené dílo. Pøípadné
zájemkynì se mohou u v prùbìhu prázdnin informovat na obecním úøadì nebo u paní Anny Vlachové.
L. Dobrovodská

S NÁZVEM „KANALIZACE – OSTOPOVICE, STAVBA I.“
Uvedená stavba byla zahájena dne 23. 4. 1997
firmou POZISTAV  stavební sdruení se sídlem v Ostopovicích na ulici Drustevní. Tato
firma byla vybrána na základì výbìrového øízení, které se konalo 22. 5. 1996 v kanceláøi
Obecního úøadu a zúèastnilo se ho celkem deset
uchazeèù (firem). Z tìchto deseti uchazeèù
byly tøi vyøazeny z dùvodu nesplnìní vyhláených podmínek. Z výbìrového øízení byla vybrána výe citovaná firma. Tato firma splòovala nejlépe podmínky dané objednatelem, tj.
Obcí Ostopovice.
Investièní náklad na realizaci stavby I. èiní
9 387,00 tis. Kè. Lhùta výstavby je 10 mìsícù
 tj. do 23. 2. 1998.
Stavba I. sestává z tìchto objektù:
(jedná se v podstatì o kanalizaèní pøivadìè na
kanalizaèní sí mìsta Brna  stavba è. 1, dále
bude následovat soubor dalích staveb sestávajících z rekonstrukce kanalizaèní sítì v obci)
 kanalizaèní pøivadìè B  v délce cca 916 m,
potrubí ze sklolaminátu typ VERA o profilu
300 mm
 stoka B  èást od eleznièního mostu po
ulici U dráhy, potrubí ze sklolaminátu typ
VERA o profilu 1 000 mm
 stoka BC  èást na ulici Na rybníèku a ulici
Boeny Nìmcové o profilu 300 a 400 mm,
potrubí kameninové v délce cca 220 m
 stoka OS-1B  odlehèovací o profilu
1 200 mm,
potrubí
elezobetonové
v prostoru deové nádre
 deová nádr a odlehèovací komora  jejich realizace byla zahájena v prostoru za
eleznièní tratí  jedná se o elezobetonový
monolitický objekt

 pøíjezdová komunikace  pøíjezdová komunikace se bude realizovat z prostoru ulice U dráhy kolem stávajících garáí pod
mostem eleznièní tratì Brno  Jihlava
k objektu deové nádre
 terénní úpravy  jedná se jen o práce spojené s úpravou území po realizaci kanalizaèního øadu a kolem jednotlivých objektù na
tomto øadu.
Budovaný kanalizaèní pøivadìè bude zajiovat odvod odpadních vod z obce Ostopovice
do kmenové stoky ve Starém Lískovci na ulici
Malostranská. V naí obci bude pøivadìè napojen na novì vybudovanou kanalizaèní sí na
ulici Boeny Nìmcové (v její horní èásti). Po
vybudování tohoto sbìraèe bude postupnì realizována nová kanalizaèní sí v obci. V souèasné dobì se zpracovává projektová dokumentace na dalí etapy kanalizaèní sítì v obci.
Pøi realizaci kanalizaèní sítì v obci nedojde
k podstatnému omezení dopravy. V úseku realizace kanalizaèní sítì na ulici Boeny Nìmcové dojde k èásteènému omezení dopravy
v tomto místì. Toto omezení bude vèas dáno
obèanùm na vìdomí. Na ulici Na rybníèku
budou práce probíhat na místní komunikaci.
Lhùta realizace tohoto úseku bude pomìrnì
krátká  podrobnosti budou dotèeným subjektùm vèas oznámeny.
Trasa novì budovaného pøivadìèe je patrna
z pøiloeného situaèního náèrtu (plnou èarou
je vyznaèena nová kanalizace, èárkovanì stávající kanalizace).
Ing. Jaroslav Novotný,
pøedseda stavební komise

O ZEMĚDĚLSTVÍ CHOVATELÉ
v naší obci po II. světové válce – pokračování
ZO ČSCH Ostopovice
hodnotili svoji činnost

Minule jsme se zmínili o døívìjím zpùsobu
hospodaøení naich zemìdìlcù  sedlákù. Tito
na svých polích pìstovali obilí  penici, ito,
jeèmen i oves, dále pak brambory, øepu krmnou i cukrovku a jeteloviny. Pro svoje rodiny
byli vlastnì samozásobiteli. Ve mlýnì u Lanèíkù, pozdìji u Jemelkù (mlýn za dálnicí), semleli obilí, z nìho penièná mouka byla na
buchty a knedlíky, ze itné se doma zadìlávalo
na chléb, který se pekl u místního pekaøe pana
Aloise Èíka a vydrel jedlý po celý týden.
Kadým rokem zabíjeli 23 prasátka a na dvorech chovali husy, kachny i kuøata, z èeho
mìli maso témìø po celý rok. K tomu jetì od
kravièek mléko a od slepic vajíèka.
Do roku 1940 kadý sedlák svoje produkty
prodával podle vlastní vùle, komu chtìl. Obilí
mlynáøi, maso øezníkùm, mléko mlékaøùm atd.
Po nìmecké okupaci od r. 1940 mìl kadý
sedlák podle své výmìry pozemkù pøedepsané
mnoství produktù, které musel odprodat za
stanovenou cenu urèeným zpracovatelùm. Bylo

toto ovoce nosily eny na prodej pìky a do
Brna.
Takto se v naí obci hospodaøilo a do r. 1956,
kdy zaèal nátlak ze strany politických pracovníkù tehdejího reimu a mení skupina sedlákù tehdy zaloila JZD. Vìtí èást vak zùstala
jetì hospodaøit soukromì, ale vydreli jenom
jednu sezónu. V r. 1957 tlak na sedláky vyvrcholil a tak jako v celém okolí i v naí obci
byli ke vstupu do drustva donuceni. To byl
tedy rok, ve kterém k 1. záøí soukromé hospodaøení sedlákù v naí obci zaniklo. Letos je to
40 let.
Ze jmenovaných sedlákù, uvedených v minulém èísle, dnes ije ji jen Frantiek Doleal,
který po smrti svého otce tehdy sám vedl hospodáøství. Ostatní sedláci, kteøí hospodáøství
vedli, ji zemøeli a shodná jména jsou ji jejich
potomci.

to hlavnì obilí, ale i brambory, maso hovìzí
i vepøové, mléko a vajíèka. Z kadé domácí
zabíjaèky se také muselo odevzdat 5 kg kvaøeného sádla. Tyto dodávkové povinnosti zùstaly i po nìmecké okupaci a byly sedlákùm
pøedepisovány a do zaloení JZD.
Do padesátých let, zejména vak v dobì protektorátu, nebyl v Ostopovicích snad ádný
dùm, ve kterém by se nechovalo nìjaké zvíøectvo. Byla to zejména prasata, kozy, slepice
a králíci. Obèané, kteøí nemìli vlastní pozemky, si pronajímali od obecního úøadu na Úlehlách 10arová políèka k pìstování výivy pro
zvíøectvo. Kolem potokù, silnic a eleznièní
tratì se prodávaly dílce s trávou na seèení, øíkalo se jim tálky, a tímto si drobní chovatelé
rovnì ivili svá zvíøata.
Nezanedbatelným pøíjmem pro sedláky byl také
výnos z prodeje ovoce, které se zde pìstovalo.
Kopce kolem Ostopovic, spravované místními
obèany  vìtinou vak sedláky, byly osázeny
pøevánì rybízem a angretem. Pìstovaly se
tam vak té tøenì, jablka i ostatní ovoce. Jeliko sedláci mnoho polí pro pìstování polních
kultur nemìli, pøíjem za ovoce byl pro jejich
rodinný rozpoèet dost dùleitý. Pøed válkou

PŘIJDOU NÁS PSÍ KAMARÁDI DRAHO?

Podle vzpomínek Václava Dudy
zapsal Jaroslav Trávníèek

V rámci své èinnosti místní chovatelé obeslali
zvíøaty 4 místní výstavy, 2 výstavy soutìní
poøádané OV ÈSCH Brno-venkov a svoji úèast
potvrdili i na národní výstavì Brno 96 na brnìnském výstaviti. Celostátní setkání chovatelù v Brnì se koná kadý druhý rok a pøíprava vyaduje maximální soustøedìní a hlavnì
ochotné ruce. Z naí organizace vìnovali svùj
èas po 7 dní pøátelé  Beránek Boh., Dobík
Václav a Duda Václav. Ve ètvrtek posuzovali
drùbe nai posuzovatelé pø. Machálek Petr,
Neèas Zdenìk a Uher Milan. Zasvìceným je
známo, e nae ZO má drubu s organizacemi
z Oøechova a Radostic. Také mezi sebou vzájemnì soutìíme v tøíletém období o pìkný
pohár. Soutìní výstava v r. 1996 pøipadla naí
ZO a také jsme toho náleitì vyuili. Ostopoviètí chovatelé tuto soutì vyhráli o 122,5 bodu
pøed ZO Oøechov a ZO Radostice.
Naím posláním je pomáhat i místním obèanùm. Poøádáme besedy o chovech a nemocech domácích zvíøat. Pøednáejícím bývá zkuený veterináø a pøednáky bývají velice pouèné. Proto nás velmi mrzí neúèast místních
obèanù na tìchto pøednákách. Zajiujeme té
oèkování králíkù proti nemocem. Rádi bychom
znovu zavedli besedy se koláky, z nich by
nìkteøí mohli vstoupit do naich øad a tak sníit vysoký vìkový prùmìr v naí ZO. Staráme
se o odvoz elezného rotu jak z kontejneru,
tak i z Vaich domovù. Snaíme se o dobrou
spolupráci se starostou obce a se zahrádkáøi.
Bìhem naich výstav vyuíváme jejich prostory, je jsou pro nás velice dùleité. Dali
jsme do provozu líheò ZO, která je umístìna
u Dudù. Ètyøi nai chovatelé mají rozmnoovací chovy drùbee. Zaèátkem bøezna dávají
do líhnì slepièí vejce od plemen vlaka koroptví, vranohlavka, hempírka a sasexka. Do líhnì dáváme jen omezené mnoství vajec, ponìvad na kuøata nemáme odbyt. Pokud by
byl u obèanù zájem, mohlo by se výkonu líhnì vyuít plnì.
Václav Dobík

(Z PŘÍPRAVY OBECNÍ VYHLÁŠKY NA ROK 1998)
Nemusí. Je to na nás, zda jsme ji pøipraveni
respektovat také práva druhých, nebo zda jsme
zatím pouze schopni vyadovat práva svoje.
Ale vezmìme to od zaèátku. Zákon ÈNR
è. 565/1990 Sb. o místních poplatcích dává obcím monost stanovit poplatek ze psù v maximální výi 1 000 Kè za psa a rok. Obecní vyhlákou ze dne 15.7.1994 platnou v Ostopovicích byly stanoveny poplatky ze psù ve výi
150 Kè/rok za psa chovaného v bytì a 50 Kè/rok
za psa chovaného v rodinném domku.
Druhá vìc. Pes musí ven, a to nejen z bytu.
I pes ze dvora potøebuje obèas vìtí výbìh.
e pøed tím nepouije doma splachovací
WC, je jisté. A máme tu klíèový problém,
støet práv a zájmù. Není estetické vidìt na
vech plochách psí výkaly. Není pøíjemné,
resp. je velmi nepøíjemné trénovat slalom
na suchém chodníku a v pøípadì chyby pracnì èistit obuv. Hlavnì vak není zdravé pøi-

cházet do pøímého kontaktu s tìmito zbytky. Výkaly i toho nejèistího psa obsahují
spoustu patogenních organismù a jsou roztroueny i na dìtských pískovitích, okrasných a rekreaèních trávnících, chodnících,
zkrátka vude, co oprávnìnì vadí nejen
tìm, kteøí psy nemají, ale i tìm, kteøí
u svých psù dbají na to, aby jejich výkaly
nebyly rozesety po vech veøejných prostranstvích. Dokladem toho je také názor
vìtiny respondentù úvodního prùzkumu
zpracovatelù územního plánu. Pokud jsme
se po letech opìt na nìèem shodli, pak je to
právì nesouhlas se zneèiováním obce psími výkaly.
Dohodneme-li se, e takhle to nechceme, a tedy
to tak nesmí nadále zùstat, musíme hledat východiska. O monostech øeení této situace si
povíme pøítì.
Finanèní komise

ŠKOLNÍ ROK
na ZŠ Ostopovice
Konèí kolní rok. Co má spoleèného závìr a zaèátek
kolního roku? Mimo jiné znamení kvìtin. V èervnu
za vysvìdèení a v záøí pøivítání prvòáèkù, navázání
prvních kontaktù se kolou. Nejsou to jen kvìtiny,
které vítají nebo se louèí, ale pøedevím uèitelky,
které zároveò naslouchají a otevírají dìtem bránu
k pochopení nových poznatkù, které spoleènì objevují.
V letoním kolním roce se po dlouhé dobì navrátil
k 1. stupni Z i 5. roèník. Z dùvodu nízkého poètu
ákù se nae kola nerozrùstá, ale stali jsme se opìt
kolou málotøídní  ètyøtøídní s jedním oddìlením
kolní druiny. Pro kolní druinu se nám nepodaøilo
zajistit kvalifikovanou sílu, a tak dva a pùl mìsíce
zde pùsobila paní J. Kubová  zdravotní sestra. Dalí
èást roku pùsobila v D vychovatelka paní E. Hubáèková, dùchodkynì.
Výchovnì vzdìlávací èinnost probíhala podle vzdìlávacího programu Základní kola. Program zdùrazòuje èinnostní vyuèování, v nìm uèitelova role spoèívá ve vytváøení motivujícího a stimulujícího prostøedí. Program jsme dotváøeli dle podmínek koly,
potøeb a moností ákù. Aby nebyla výuka pouze
teoretická, odtrená od skuteèného ivota, mohli si
áci øadu poznatkù ovìøit i v praxi výukou v pøírodì,
pøi praktických pokusech i na exkurzích v místních
provozovnách (pekárna, roubárna, krejèovství, obchod aj.).
Posílit vztah ke spoluobèanùm a obci mají pomáhat
i pravidelné besedy se starostou obce a literární prvotiny ákù v obecním Zpravodaji. Na 1. stupni se opìt
zaèíná s výukou cizích jazykù. Letos angliètina
v 5. roèníku, pøítí rok ji od 4. roèníku.
kola byla vybavena dostatkem nových uèebnic,
alternativních pracovních seitù. Vyuèující vyuívali rùzných moderních novinek, zpestøovali hodiny
spoustou uèebních pomùcek a pøístrojù. Vechno
dostupné vybavení usnadòovalo práci pøi individuální práci se áky, pøi práci ve skupinách a ve spojených roènících.
Novinkou pro pááky byl zdaøilý pobyt v Jeseníkách
ve kole v pøírodì. Také tento kolní rok obohatil
nae koláèky po stránce duchovní. Pøíleitostí byla
výuka náboenství (navtìvovalo 24 ákù), pøíprava
Vánoc (besídka, výzdoba, vánoèní trhy), Velikonoce
 kraslice, výstava kraslic, tradice, besídka k Svátku
matek, výstavy v Moravském muzeu, výchovný koncert ZU Støelice, divadlo, Anthropos, planetárium
aj. áci 2. a 5. roè. navtìvovali pùlroèní kurz plavání, áci 4. roè. zdravotní krouek pod vedením
Jany Pekové. Nìkteøí áci chodili do výtvarných
kroukù a hry na hudební nástroje.
V nemalé míøe se na rùzných akcích podílela kolní
druina. Uspoøádali rùzné sportovní soutìe, orientaèní závody, závody v achu, stolním tenise, makarní karneval, MISS Z. Vyrábìli dárky k zápisu,
navtívili výstavu eleznièních modelù, loutek, hudebních nástrojù, pomáhali pøi výzdobì koly, uspoøádali táborák, úèastnili se rùzných exkurzí apod.
Respektovat individuální zvlátnosti dìtí, pøi výchovì a výuce vycházet z osobnosti áka, jeho schopností, nauèit dìti mravní odpovìdnosti vùèi sobì
i spoleènosti, umìt pøiznat chybu, omluvit se, ít poctivì a èestnì, vytváøet pìkné vztahy mezi lidmi,
spoluáky, rozvíjet citovou stránku dìtí jsme se snaili v úzké spolupráci s uèitelkou náboenství. I kdy
se zatím ikana na naí kole nevyskytuje, jsou nìkteré dìti vùèi svým kamarádùm hrubé, vzájemnì si
ubliují, pouívají vulgárních výrazù. Tìmto nepravostem se snaíme èelit ve spolupráci s rodièi
i psychologickou poradnou.
Od malièka si zvykáme na to, e vìci kolem nás mají
svùj smysl èi význam a mezi první úkoly èlovìka
patøí nauèit se tomu vemu rozumìt. Poznávání je
jednou z cest, jak objevovat tu skrytou tváø vìcí
a svìta kolem a jak tomu vemu naslouchat a rozumìt. Jinak by se ná ivot stával zákonitì chudím.
A k tomu v nezastupitelné míøe patøí i kola  základ
ivota.
Soòa Zausová, øeditelka koly

A–Z
O  OTTICHOVY OBRAZY OSTOPOVIC

 Místní rodák Jaroslav Ottich (19141992)
studoval na Umìlecko-prùmyslové kole
v Brnì. I kdy si pozdìji zvolil nároèné zamìstnání (byl mnoho let øeditelem Zvlátní
uèòovské koly), dokázal si najít èas, aby tìtcem zachytil krásy ivota a pøírody v blízkosti
svého domova. Jeho tvorba prola nìkolika
vývojovými etapami. Reagoval na tìkou atmosféru okupace a války, kterou dokázal svými obrazy sugestivnì vyjádøit. Pøátelùm pana
Otticha se moná vybaví napøíklad obrazy Veèer ve mìstì, Na rozchodu, Matka. V následujících letech se malíø soustøedil pøedevím
na krajinomalby. Bylo pro nìho typické, e jejich námìty hledal v nejbliím okolí naí
obce (Ráno u tøí bøíz, Spálený mlýn, Podzim v lese). Pozdìji se pøedstavoval panoramatickými pohledy, jejich technickou obtínost dovedl výtvarnì dobøe zvládnout. Nìkdy
vak maloval i zátií a portréty, úspìnì zkouel i koláe. Nesmíme zapomenout ani na
jeho práci pro místní ochotníky  byl autorem mnoha projektù scén a malíøem dekorací
(vzpomeòte napø. na divadelní pøedstavení Marya v eli).
Obrazy, které po sobì zanechal, my stìí odbornì posoudíme, ale pøi pohledu na krásné
barvy a tvary kvìtin, na zákoutí Ostopovic, která dnes ji mnohde vypadají trochu jinak,
nebo na známé okolí obce (napø. pohledy smìrem na troubský kostelík, na Moravany,
údolí Bobravy, Ostopovice z Pøední hory) pocítíme, e pan Ottich dokázal vìrnì zachytit pocity èlovìka, který se na svìt kolem sebe dívá s láskou. Jeho obrazy by se vám
zcela jistì líbily  zkuste si nìkdy vimnout jednoho z nich. Visí v pøízemí obecního
úøadu v místnosti, která slouívá jako volební. Jsou na nìm Ostopovice, jak jsme je
spolu s panem Ottichem mohli vidìt poèátkem 70. let (jetì bez bohunického sídlitì
v pozadí).

P  POTA  Zaèátkem letoního èervna nikoho z nás jistì nepotìilo nové opatøení
Èeské poty, kdy zejména starí obèané budou velmi postrádat dosavadní monosti
hotovostních plateb napø. inkasa na místní potovnì. I vzhledem k tomuto se plánuje
rozíøení jejích pravomocí, proto jakmile se podaøí zajistit vhodnou místnost pro potu,
budou pokraèovat jednání mezi Obecním úøadem v Ostopovicích a zástupci Èeské poty, pob. Brno-venkov, aby u nás pota co nejvíce slouila oprávnìným potøebám obèanù.
V roce 1959 zaèala v Ostopovicích roznáet potu paní Anna Jelínková. Tenkrát byla
potovna ve vyloenì domácím prostøedí  u Jelínkù v kuchyni. Zaèaly se doruèovat
noviny a vybírat inkaso. V roce 1977 odela paní Jelínková do dùchodu a místo ní
nastoupila paní Anna Havlíková. Potovna se pøestìhovala k Havlíkùm na ul. Uzavøenou do provizornì zaøízené místnosti, kde byla a do r. 1983. Od té doby chodíme na
potovnu do budovy obecního úøadu, opìt provizornì. Dosud se vystøídali u doruèování
napø. pan B. Vlach, paní A. Vlachová, paní M. Komárková, nyní pan M. Pavelec a paní
V. Klaková, ale pro mnohé z nás je synonymem slova poaèka paní Marie Kubová,
která nám nosí potu u 23. rok. Mezitím se vesnice znatelnì rozrostla (napø. o domácnosti na Brankách a Na rybníèku), a proto byla rozdìlena na dva doruèovací okrsky.
V souèasné dobì je zde velká zátì a obsanost poty, doruèovatelky obejdou dennì asi
500 domácností, z nich nìkteré èiní dvì a tøi generace obèanù.
S poèátky soukromého podnikání se u nás doruèuje dennì také velké mnoství dokladù
rùzným firmám. Pøesto je v Ostopovicích pouze potovna, která nemá pravomoci poty.
Patøili jsme støídavì napø. pod potu v Bosonohách i ve Starém Lískovci, nyní ji asi
20 let patøíme pod potu v Troubsku, máme stejné PSÈ. Mìní se i sluby poskytované
potou  od 70. let, kdy se peníze dávaly obèanùm na ruku, se nyní z bezpeènostních
dùvodù pøechází k bezhotovostním, tzv. diskrétním platbám. Potovny jsou v meních
obcích zøizovány zejména proto, aby slouily blíe lidem, take doufejme, e i ta nae
potovna získá potøebné pravomoci, abychom mohli být se slubami Èeské poty nadále
co nejvíce spokojeni.
Libue
Podskalský mlýn v roce 1997
foto:
ing. Neuilová
Dubjak
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