ČÍSLO 3
ROČNÍK VI.

ZÁŘÍ 1997
ZDARMA

K ZAMYŠLENÍ

Radnice informuje

Souèasná kriminalita se do urèité míry
dotýká kadého z nás. Pøinejmením tím, e
obèas máme prostì strach - o svùj majetek
nebo dokonce zdraví a ivot. Èí domek, byt
nebo chatu si zlodìj vybere ke své
návtìvì pøítì? Kdy se mi nìkdo vloupal
do garáe, zùstalo mi v ní auto? Pustit dìti
do lesa na procházku bez doprovodu
dospìlých - ano, èi radìji ne? Pouze na
pomoc policie se spoléhat nemùeme, na
ochranì své bezpeènosti se musíme podílet
i pøímo my sami. Zamysleme se nad tím,
zda nìkdy tìm rùzným zlodìjíèkùm a jiným
delikventùm troku neusnadòujeme práci.
V mnoha pøípadech nelze zkueným
recidivistùm v jejich èinnosti zabránit, ale
dovolte pøipomenout alespoò nìkolik detailù,
jejich opomenutí bývá pozdì litovat.
Nedávno se v Ostopovicích ztratilo nìkolik
jízdních kol. Neuvázané a neuzamèené kolo
je pro zlodìje snadným cílem, zvlátì pokud
není po delí dobu hlídáno, napøíklad pøed
hospodou nebo bohuel i na høiti.
Opustíte-li svoje kolo i jen na pár minut,
ne tøeba nakoupíte, je lépe kolo radìji
pøivázat a uzamknout.
Èasté je u nás i vloupání do vozidel nebo
dokonce jejich odcizení. Nìkdy se tomu
samozøejmì zabránit nedá, ale uvìdomte si,
e pokud necháte staené okénko (vimnìte
si zejména v létì, kolik aut takto stojí na
naich ulicích) nebo dokonce nezamèená
dvíøka a opustíte na ulici vozidlo by jen na
chvíli, víc èasu zlodìj ani nepotøebuje, aby
natáhl okénkem ruku a sebral v autì cokoliv,
na co dosáhne. Urèitì by vás zamrzela
i ztráta tøeba jen sluneèních brýlí. Pozor
na zanechání osobních dokladù a penìz ve
vozidle, a to i v uzamèeném! Pokud jsou ve
vozidle uloeny jako ve výkladní skøíni,
lákají rùzné nenechavce. Klíèky by
samozøejmì nemìly zùstávat v zapalování,
nìkdy se chtìjí mladí recesisté jen povozit,
nevybízejme je k tomu nepøímo tímto
zpùsobem.
Ji pøes rok nás trápí vypalování zvonkù.
Kromì toho, e náprava opálených fasád
stojí peníze a jedná se o velikou neúctu
k cizímu majetku, existuje i nebezpeèí
poáru. Proto si vímejme zvlátì ve
veèerních hodinách, zda se v ulicích kolem

l Dne 26.7.1997 byla stavebním úøadem lapanice provedena kolaudace upravené èásti
místní komunikace na ul. Vinohradská. V kolaudaèním rozhodnutí je uvedeno, e stavba
mùe být uívána jen v souladu s usazenými dopravními znaèkami, jednosmìrnì od ul.
B. Nìmcové s omezením rychlosti 40 km/hod. a s omezenou tonáí 3,5 t. Výjimky pro
jednotlivý prùjezd s vozidlem o vyí tonái, ne je urèeno dopravním znaèením, mùe
v nezbytném pøípadì odsouhlasit vlastník, tj. obec Ostopovice.
l V konkursním øízení na místo øeditele naí základní koly byla komisí odsouhlasena paní
Dr. Stanislava Houzarová, která vystøídá paní Zausovou, odcházející do dùchodu.
l Výroèí 760 let trvání obce Ostopovice vzpomeneme slavnostním veøejným zasedáním
obecního zastupitelstva Ostopovic dne 8. øíjna, na kterém vystoupí také áci hudební
koly Støelice. Na toto zasedání, které se bude konat v sále místní sokolovny, vechny
obèany srdeènì zveme.
l V poslední dobì se také více rozmáhá v naí obci pálení porostù a rùzných odpadù na
zahradách, veøejných prostranstvích apod. Pálení nezpùsobuje jen zvýené nebezpeèí vzniku
poárù, ale také zhoruje ivotní prostøedí v obci. Obecní úøad proto ádá obèany, aby
pálení soustøedili pouze na jeden den v týdnu, a to v pátek od 15,00 do 18,00 hod. Jedná
se ovem o pálení porostù pouze suchých a je zakázáno ploné vypalování, pálení plastù
a podobného materiálu.
l Pøípadní zájemci o dalí výtisky naeho Zpravodaje si jej mohou vyzvednout na obecním
úøadì nebo v prodejnì DUO.
Bohumil Vlach
dveøí nepohybují neznámí lidé. Chráníme
tím sousedy i sebe samotné. Lze zvaovat
i monost montáe rùzných èidel, a u
protipoárních, nebo takových, která reagují
na pohyb ve svém zorném poli zapnutím
svìtla a mohla by nás na pachatele upozornit.
Investice do takového zaøízení se mùe
vyplatit, jejich ceny v souèasné dobì nejsou
vysoké, jsou rozhodnì nií ne cena nové
fasády nebo vstupních dveøí.
Záleí na rodièích, zda povaují okolní lesy
za natolik bezpeèné, aby do nich pustili svoje
dìti bez dozoru. Právì v chatové oblasti se
mohou potulovat rùzní bezdomovci a zlodìji,
kteøí i za denního svìtla vykrádají chaty nebo

zahrádky. Také pozor na toulavé psy. Z tisku
sami dobøe víme, co vechno se mùe dìtem
stát, nenechme jim ublíit.
Celé tyto úvahy vyznívají urèitì velmi
pesimisticky a pochmurnì. Ale nae vesnice
není tak velká, abychom obèas neslyeli
o tom, e se nìkterý z výe uvedených
pøípadù stal pøíbuznému, sousedovi, nebo
známému. Vyvarujme se toho, abychom
svojí
lhostejností
a
nevímavostí
pøipravovali pùdu delikventùm veho druhu,
zítra by se bohuel nìco podobnì
nepøíjemného mohlo stát komukoliv z nás.
Kadá zkuenost je toti v tomto pøípadì
pøíli drahá.
- LN -

Pozvánka na výstavu
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OSTOPOVICE
pořádá
v sobotu 20. září od 12 do 18 hod.
a v neděli 21. září od 8 do 17 hod.
v areálu zahrádkářů na ul. Družstevní a U dráhy

místní výstavu králíků, drůbeže,
holubů a okrasného ptactva.
Možnost nákupu chovných zvířat. Občerstvení včetně tradičního burčáku
zajištěno.
Zvou chovatelé

Kritickým okem
v naší obci
Je tomu pøesnì rok od doby, kdy bylo
dáno do provozu dìtské høitì na ulici
Na rybníèku. Aèkoliv obecní zastupitelstvo zvaovalo, zda finanèní
prostøedky na tento dìtský areál
vynaloit, v koneèné fázi rozhodlo ve
prospìch akce.
Podívejme se na tento areál po roce.
Nabízí se otázka, zda má smysl pro
nai mláde takovéto projekty
budovat?
Víme, e spousta dìtí a mládee si
sem skuteènì chodí hrát a vybít svoji
energii, ale co s tìmi, kteøí vìdomì
nièí a trvale pokozují obecní
majetek? Strhávají a ulamují koe, nièí
ochranný plot, pokozují lavièky,
odhazují odpadky na zem, i kdy jsou
zde umístìny koe. Chovaly by se tyto
dìti takhle macesky i ke svým
osobním vìcem? Nemyslíme. Jejich
poèínání by se rodièùm zcela urèitì
nezamlouvalo.
Jak dlouho jetì budeme trpìt
vandalismus u naí mládee?
Apelujeme na svìdomí sluných lidí,
aby pokud budou svìdky takovéhoto
systematického pokozování, neprodlenì tuto skuteènost ohlásili na
obecním úøadì.
Pokud tyto øádky alespoò nìkteré
z vás vyburcují k tomu, aby se kolem
sebe dívali s otevøenýma oèima,
budeme rádi. Lhostejnost v tomto
pøípadì u není na místì.
- FK -

VÝROČÍ NAŠÍ ŠKOLY
Konec století ji dvakrát pøinesl velmi významné zmìny pro kolní výuku v Ostopovicích. Pøed dvìma sty
lety, roku 1796, byla kola v Ostopovicích zaloena a pøed sto lety byla budova koly rozíøena z jednotøídky
na dvoutøídku, v podstatì na dnení velikost (dnení tøetí tøída vznikla úpravou z bytu uèitele v letech 197071, ale to si ji mnozí z vás pamatují).
V sérii nìkolika èlánkù bych vám chtìla pøiblíit vývoj kolní budovy od zaloení koly a do dnení doby
a zároveò si vímat dalích významných okolností kolní výuky v Ostopovicích. Vycházím z informací ze
kolních kronik. Nejstarí nám známou kroniku zaèal psát po roce 1886 uèitel Josef Palkovský, který právì
onoho roku 1886 v Ostopovicích nastoupil jako správce koly a postupem doby se stal výraznou postavou
ivota vesnice nejen jako uèitel, ale také jako pøedstavitel obce (o této významné osobnosti ostopovické
minulosti napsal L. Horák èlánek Na pamì neobyèejného uèitele uveøejnìný v Naem reportéru è. 4/93).
Tento opravdu výjimeèný èlovìk zøejmì prostudoval velké mnoství historických dokumentù a v úvodu
zmínìné kroniky sepsal dìjiny obce Ostopovice (on psal jetì Vostopovice) a také struèné dìjiny koly.
S nejzajímavìjími skuteènostmi z nejstarích dìjin ostopovického kolství, jak je Josef Palkovský ve své
kronice popisuje, si povíme v dalím pokraèování tohoto èlánku. Nyní bych se chtìla zabývat událostmi
z posledních desetiletí minulého století, které vyvrcholily otevøením druhé tøídy koly pøesnì pøed sto lety,
1. záøí 1897.
Kdy pøiel Josef Palkovský do Ostopovic, byla zde jednotøídní kola, která vznikla pøestavbou pùvodní
kolní budovy v roce 1870. Jak tato kola vypadala? Vstupními dveømi se velo do úzké chodby, v ní byly
nalevo dveøe do tøídy (která byla pøiblinì v místech prostøední tøídy dnení koly) o rozmìrech 7,50 x 7,65
x 3,20 m, napravo dveøe do bytu uèitele (dva pokoje, kuchyò a spiírna, pod kuchyní a spiírnou byl sklep).
Na konci chodby byly dva záchody. Ke stavení patøily jetì chlévy a døevník. Se kolou sousedila malá
kolní zahrádka.
V jediné tøídì koly probíhalo vekeré vyuèování, které mìl zøejmì na starosti pouze jeden uèitel (Palkovský
se ve své kronice o ádném pomocníku kromì katechety nezmiòuje), co je pozoruhodné pøi poètu ákù,
kteøí kolu navtìvovali: k. rok 1886-87: 70 ákù, 1887-88: 67 ákù, 1888-89: 74 ákù, 1889-90: 73 ákù,
1890-91: 81 ákù, 1891-92: 86 ákù, 1892-93: 85 ákù, 1893-94: 91 ákù, 1894-95: 99 ákù, 1895-96: 102
ákù, 1896-97: 99 ákù, 1897-98: 95 ákù.
Není divu, e okresní kolní rada ádala obec stále dùraznìji o zjednání nápravy tohoto stavu. Obec spolu
s místní kolní radou pùvodnì plánovala rozíøení existující tøídy, ale v roce 1894 se rozhodla podat ádost
o rozíøení zdejí koly z jednotøídní na dvoutøídní a provést pøístavbu ke kolní budovì v místì stávající
kolní zahrádky. Na kolní zahradu proto obec zakoupila pozemek za kolou od sousedky Fr. Konicarové,
hostinské. Plány adaptace vypracoval in. K. Pìtník z Brna. Jednání o stavbì se vak protahovalo, protoe
místní kolní rada a obecní zastupitelé poadovali, aby se nejdøíve vyøeila otázka pøíspìvku troubského
velkostatku na zdejí kolu. Domnívali se toti, e by na základì témìø sto let staré nadaèní listiny mìl
náklady na pøístavbu koly nést troubský velkostatek. Obec poádala okresní kolní radu, aby majitelùm
troubského velkostatku Vilému a Leopoldu Hodákovým naøídila rozíøení kolní budovy v Ostopovicích.
Okresní kolní rada neshledala povinnost velkostatku kolu roziøovat, vrchnost vak mìla financovat
náklady spojené s opravou staré èásti koly. Kdy bylo v listopadu 1895 rozhodnuto o definitivním rozsahu
úprav a dostavby koly, dolo také k dohodì, e náklady spojené s vnitøní úpravou staré budovy koly
ponese velkostatek a náklady spojené s pøístavbou nové tøídy, pøísluenství a hospodáøského stavení a se
zøízením nové studny pøevezme obec. Pøístavba byla zahájena 11. kvìtna 1896 a dokonèena 15. srpna tého
roku. Bìhem prázdnin byly provedeny také opravy ve staré kolní budovì. Z pùvodní tøídy a pøilehlé chodby
vznikla jedna tøída, vchod do bytu uèitele byl pøemístìn na opaènou stranu bytu (tam, kde je dnes vchod do
nií, starí budovy koly) a koneènì byla pøistavìna nová tøída (dnení vyí kolní budova blíe k hostinci)
a rozíøeno pøísluenství.
Touto pøestavbou vznikla kolní budova v dnení velikosti, která pak pozdìjími úpravami, o nich si také
nìkdy povíme více, dostala podobu, kterou známe.
Zøízené místo poduèitele nebylo zatím obsazeno, a proto se a do konce kolního roku 1896-97 vyuèovalo
v jedné tøídì. Teprve od 1. záøí 1897 nastoupil na zdejí kole za poduèitele Hynek Odehnal, který do té
doby pùsobil jako zastupující poduèitel v ebìtínì. Byla mu svìøena I. tøída, ve II. tøídì uèil Josef Palkovský,
který byl jmenován naduèitelem.
L. Dobrovodská

kola pøed generální opravou v polovinì padesátých let

Počátky zemědělského
družstevnictví v naší obci
Od poèátku padesátých let se v naí republice
zaèala na vesnicích zakládat jednotná zemìdìlská
drustva. Mezi prvními v naem okolí byla
zaloena v Moravanech a ve Støelicích. V té dobì
vstupovali do JZD zejména èlenové KSÈ nebo ti,
kteøí mìli z rùzných dùvodù s hospodaøením
problémy. V Ostopovicích byla pøeváná èást
sedlákù pomìrnì stabilizována, a proto do
drustva nespìchali. Vìtí pøesvìdèovací akce od
stranických orgánù zaèaly na jaøe roku 1956. Po
rùzných nátlacích do drustva vstoupila, a tím je
ustavila, èást sedlákù a nìkolik drobných dritelù
zemìdìlské pùdy - tehdy nazývaných
kovozemìdìlci. Prvním pøedsedou se stal Jan
Pazourek, ekonomem byl Rudolf Pazourek,
zootechnikem Jan Horák a agronomem Frantiek
Strachoò st. Drustvo zaèalo spoleènì obdìlávat
pozemky od poèátku záøí 1956. Pøi této zmìnì
bylo provedeno i scelování pozemkù a ti sedláci,
kteøí do drustva nevstoupili, dostali náhradou za
polnosti, které mìli v drustevních celinách,
pozemky vzdálenìjí a èasto v horích
podmínkách.
V té dobì bylo v Ostopovicích zøízeno støedisko
Strojní a traktorové stanice v domì u Melounù na
ul. Lípové a toto obdìlávalo pozemky
v Bosonohách, Starém Lískovci, Ostopovicích
a Nebovidech.
V roce 1957 vstoupili do drustva i ostatní sedláci
a vechny polnosti tedy obhospodaøovalo JZD.
Pøedsedou drustva byl zvolen Stanislav Horák.
Tehdy dostalo drustvo do uívání od státního
statku dvùr na ulici Drustevní, kde byly zøízeny
kanceláøe, ustájen vepøový ír a èást dojnic.
Zbytek dojnic byl ponechán u bývalých sedlákù.
Odmìòování èlenù drustva za práci bylo velmi
sloité a celé hospodaøení velmi nároèné, jeliko
bylo tøeba také budovat prostory pro vlastní
èinnost - stáje, dílny, garáe - a nakupovat stroje.
Proto se finanèních prostøedkù moc nedostávalo
a pøíjmy èlenù byly zoufale nízké. V poèátcích to
byla pro drustevníky velmi tìká doba a vlastnì
museli mít záhumenkové hospodáøství a èást
obivy pro rodinu si vyprodukovat sami. Odmìna
se poèítala na pracovní jednotku a za tuto jednotku
byla po celý rok vyplácena záloha 10 Kès. Po
skonèení kalendáøního roku se provedla bilance
hospodaøení a podle jejího výsledku dostávali
drustevníci doplatky. Ty se v prvních letech
pohybovaly mezi 2,50 a 4 Kès za jednotku.

Prùmìrný pracovník drustva udìlal za mìsíc
kolem 60 jednotek, co èinilo zálohu asi 600 Kès
za mìsíc. Placená dovolená nebyla a pøídavky na
dìti se vyplácely a od roku 1960 - 100 Kès na 1
dítì mìsíènì. Souèástí odmìny byly jetì naturálie
ve výi 1 kg obilí na 1 jednotku, co èinilo
prùmìrnì kolem 8 q roènì.
V padesátých a jetì i v edesátých letech byla
situace taková, e sedláci - ji zemìdìlci, ani jejich
rodinní pøísluníci nemohli odejít do jiného
zamìstnání. I dìti, které konèily kolní docházku,
musely v drtivé vìtinì nastoupit do zemìdìlského
oboru.
Ji zmínìná výstavba hospodáøských objektù byla
zapoèata stavbou drùbeárny Za pustinou u lesa.
Budova byla ji dávno zbourána, ale zùstalo tam
po ní pojmenování tamního místa - øíká se tam
Na slepièce. Dále to byla ve dvoøe na ulici
Drustevní porodna prasnic a garáe. V roce 1960
byla zahájena stavby kravína za eleznicí a v následujícím roce tam byly svedeny vechny dojnice.
Ustájeny tam byly volnì a 2 x dennì se nahánìly
do dojírny. Asi po dvou letech byl kravín
pøebudován na tradièní vaznou stáj. V té dobì se
v drustvu èasto støídali funkcionáøi. Od r. 1959
byl pøedsedou Adolf Polcar ml., agronomem
St. Horák a zootechnikem Fr. Doleal.
Rostlinná výroba byla jetì velmi pracná. Obilí se
seklo samovazy, které dìlaly snopy, které se
stavìly do panákù, a ty byly potom sváeny
k jedné velké mlátièce na výmlat. Øepa se
jednotila ruènì a na podzim pøi sklizni se po
vyorání dávala na hromady a ruènì osekávala.
Vìtina prací se jetì dìlala ruènì. Mechanizace
polních prací u nás postupovala pomìrnì pomalu.
Ke konci prvního desetiletí svého trvání se
drustvo ji dost stabilizovalo. V roce 1966
pøevzal funkci pøedsedy Stanislav Kos. To ji mìlo
drustvo i nìkolik nákladních aut a zajiovalo
pøepravu také pro rùzné podniky v Brnì.
Ekonomická situace se tím dále zlepovala, a tím
vlastnì zaèínala pøidruená výroba. I hektarové
výnosy se zvyovaly - obilí se sklízelo kolem
4 tun/ha.
Poèátkem 70. let zaèalo sluèování drustev ve vìtí
celky a v únoru 19711 dolo i ke slouèení naeho
drustva s JZD Støelice. Støelické drustvo bylo
tehdy v horí situaci a celé øízení organizovali
pøevánì funkcionáøi z Ostopovic. Pøedsedou byl
St. Kos, ekonomem Rudolf Pazourek, agronomem

v v v

Neste břemena jeden druhého ...
Tato slova mìli na mysli vichni ti, kteøí zaèátkem èervence t.r. nebyli postieni záplavami, ale slova
jako soucit, solidarita, pomoc tomu, kdo trpí, jsou jim jasná. A e takových lidí ije mezi námi hodnì,
jsme poznali v této tìké dobì pro nai vlast i my. Vìøíme tomu, e konat dobro bez nároku na odmìnu
patøí k ivotu vìtiny z nás. V naí obci jsme se pøesvìdèili o této skuteènosti dne 9. 7. 1997, kdy jsme
uspoøádali sbírku na pomoc lidem postieným záplavami. Za pouhé støedeèní odpoledne pøilo tolik
dárcù, e bylo mono za 22 019,- Kè nakoupit vodu, potraviny a mléko, za 21 620,- Kè sehnal J. Èerný
za pomoci obìtavých manelù Pekových teplé pøikrývky a dìtské pleny a jetì 34 390,- Kè pøedal
v hotovosti Èeskému Èervenému køíi.
Velké podìkování patøí tedy vem obèanùm naí obce - tìm ze starí generace, kteøí pamatují hrùzy
války a vìdí, co to znamená ztratit domov, a pøispìli mnohdy velkými finanèními dary, dále tìm, kteøí
ji v zamìstnání pøispìli, ale pøili jako obèané Ostopovic, aby tak zvýili tu nai spoleènou hromádku,
dìtem, které pomohly penìzi ze své pokladnièky, a v neposlední øadì i nìkterým z naich podnikatelù,
kteøí vìnovali vìtí obnosy.
Závìrem lze øíci, e vechny dary byly dány z lásky k druhému èlovìku, a u byly jakkoliv vysoké.
A v tom je nae lidská hodnota.
Manelé Èerní

ing. B. Otisk, zootechnikem ing. S. Polcar
a mechanizátorem ing. Josef Truka. Drustvo mìlo
název JZD Støelice-Ostopovice se sídlem ve
Støelicích. V Ostopovicích zùstala v provozu jen
ivoèiná výroba a ve ostatní bylo postupnì
omezováno.
Pokraèování pøítì
Podle vzpomínek Václava Dudy
zapsal Jaroslav Trávníèek
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Když se urodí cukety...
mùeme z nich pøipravit chutný nákyp

40 dkg cukety nahrubo nastrouhané, hrneèek
polohrubé mouky (nebo 1/2 hrneèku mouky a 1/2
hrneèku strouhanky), 1 práek do peèiva, 3 vejce
(lepí je dát loutky a ulehaný sníh), 1/2 hrneèku
oleje (mono dát i ménì), hrneèek nahrubo
nastrouhaného tvrdého sýra, sùl, pepø, koøení
podle chuti (tøeba jako na bramborák: èesnek,
majoránka), uzenina
K nastrouhané cuketì pøidáme nastrouhaný sýr,
olej, loutky, mouku s prákem, sùl, pepø (èesnek,
majoránku). Ve dùkladnì promícháme, pøidáme
na malé kousky nakrájenou uzeninu a nakonec
opatrnì vmícháme ulehaný sníh. Vlejeme do
vymatìného a strouhankou vysypaného pekáèku
a peèeme v pøedehøáté troubì.

v v v
Velké pøíleitosti pomáhat jiným se naskytnou jen
zøídka, ale s malými se potkáváme dennì.
S. Kochová
Kdo chce hýbat svìtem, hni sám sebou.

Sokrates

OPRAVY
A PRODEJ
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
MONTÁŽ
AUTORÁDIÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Opravujeme
televizory, radiomagnetofony,
hudební věže
a autorádia
včetně
příslušenství.
Nabízíme
prodej nových
výrobků
spotřební
elektroniky.

Jaroslav
Moreso ml.,
Školní 4,
Ostopovice
tel. (05) 35 51 33

PŘIJDOU NÁS PSÍ
KAMARÁDI DRAHO?
(Z PØÍPRAVY OBECNÍ VYHLÁKY NA
ROK 1998)
pokraèování z minulého èísla
V minulém èísle Ostopovického zpravodaje
jsme v první èásti tohoto pøíspìvku zmínili
zákon ÈNR 565/1990 o místních poplatcích,
obecní vyhlákou ze dne 15. 7. 1994 zatím
stanovenou výi poplatkù ze psù a naznaèili
neochotu vìtiny spoluobèanù trpìt psí
výkaly na veøejných i pøístupných
soukromých plochách v obci. Vyslovili jsme
rovnì pøedpoklad spoleèné dohody, e
chceme tento stav zmìnit. Budeme
diskutovat o dvou cestách, jak regulovat
výskyt zmínìného nevaru (za ménì penìz
a úèinné spolupráce poplatníkù - majitelù
psù), anebo odstraòovat dùsledky zmínìného
nevaru (za více penìz poplatníkù).
První cesta. Chovatelé psù budou svoje psy
venèit na plochách, kde to nevadí, a pokud
pes vykoná svoji fyziologickou potøebu na
veøejné obecní ploe, na sousedovì
pøedzahrádce a jiném podobnì nevhodném
místì, chovatel hned výkal sebere a zlikviduje pøimìøeným zpùsobem. Poplatky
nebudou zdaleka maximální (i kdy zvýeny
samozøejmì být musí). K tomu obecní úøad
zakoupí za èást zvýených poplatkù drobné
vybavení (sáèky, rukavice, lopatky) a první
sadu pøidìlí chovatelùm psù zdarma.
Druhá cesta. Chovatelé psù se budou cítit
natolik svobodni v tom nejprimitivnìjím
smyslu, e nebudou ochotni mìnit svoje
zvyklosti a jakkoliv se nechat omezovat
nìjakými vyhlákami o poøádku v obci
anebo dokonce nìjakými nepsanými
pravidly sluného a ohleduplného chování.
Potom obecní úøad bude muset rozíøit úklid
obecních ploch o dalí komoditu. Nìco to
bude stát a zaplatí to vichni chovatelé psù.
Poplatek bude v tomto pøípadì v maximální
výi. Pøitom úklid nikdy nemùe být
dokonalý, protoe nelze uklidit v jednom
dni vechny obecní plochy. Obecní úøad se
bude také snait do maxima uplatnit vùèi
chovatelùm psù nároky vyplývající z jejich
poruování vyhláky o poøádku v obci.
Doporuèujeme vydat se nejprve první
cestou. Bude-li to takto fungovat, bude-li
viditelné zlepení, budeme vichni rádi.
Nebude-li to takto fungovat, pøikroèíme
k øeení dle cesty druhé, která pro chovatele
psù bude mnohem draí.
Je to na vás, ukate, e jste skuteènì
svobodní a tedy i odpovìdní, a nebojte se
napomenout (a to i veøejnì pøes obecní úøad)
ty ojedinìlé nezodpovìdné, kteøí by nai
spoleènou snahu kazili.
Finanèní komise

A–Z
R - REKLAMA - Pøi procházce naí vesnicí si mùete povimnout mnoha reklamních
tabulek a smìrovek, pøipevnìných na títech domù, na plotech nebo napøíklad na sloupech
veøejného osvìtlení. Pokud jde o jejich umístìní, vìtinou se jedná o soukromé pozemky,
pouze v nìkolika málo pøípadech jsou reklamy umístìny na veøejném prostranství. Obecní
úøad v Ostopovicích za pronájem tìchto ploch k reklamním úèelùm zatím ádné poplatky
nevybírá. Pokud bude dostatek financí, mùeme se tìit, e po rekonstrukci vodovodní
a kanalizaèní sítì a po následných koneèných povrchových úpravách budou u nás umístìny
jednotné smìrovky k ulicím a také k firmám, take poslouí zejména mimoostopovským
obèanùm k lepí orientaci v obci, souèasnì k reklamì podnikatelùm a také pøispìjí k hezkému
vzhledu obce.
S - SOUKROMNÍCI - Vrátíme se vzpomínkou na øemeslníky a ivnostníky, kteøí nabízeli
v Ostopovicích své práce a sluby, dokud jejich podnikání neukonèila revoluce v roce 1948.
Kolik synù a vnukù by mohlo bìhem následujících desetiletí pokraèovat v zapoèatém díle
svých otcù? Pøipomeòme si, které ivnosti v naí obci postupnì zanikly - holiè F. Lerch,
krejèí J. Jelínek, hostinský F. Hnát, mlynáø A. Lanèík, stolaø R. Lodes, vadlena B. Veselá,
klempíø J. míd, obchody smíeným zboím R. Pavlík a R. Èíek, obchod textilem a støiným
zboím K. Pavlásek, sedláø M. Poulíèek, kováø L. Veselý a trafika M. Sojkové.
Pekárna - A. Èíek, øeznictví - R. Novák, hostinec - F. Volejník, mlékárna - A. ancová
a potravní spolek - ty vechny pøevzalo drustvo Vesnická jednota. Stolaøství M. Pospíila
a J. Machálka pøevzalo Vèelaøské drustvo, které vyrábìlo výhradnì úly. Bývalí majitelé
vech jmenovaných zdrustevnìných podnikù zùstali jejich vedoucími. Jediným soukromým
ivnostníkem zùstal jetì nìkolik let J. Löffler, který se vak specializoval pouze na opravy
obuvi.
T - TURISTIKA - Kolektivní pìí turistice se v posledních letech u nás bohuel nevìnujeme.
V osmdesátých letech bývaly oblíbené akce s názvem Vítání jara, kterých se úèastnili
dospìlí i dìti, vechny vìkové kategorie. Jednalo se o celodenní výlety, zejména smìrem do
údolí øíèky Bobravy. Pozdìji, po r. 1990, existoval pro dìti turistický krouek pøi základní
kole, svoji èinnost vak ji také ukonèil. Nali by se v Ostopovicích znovu zájemci o pìknou
procházku, opékání pekáèkù v cíli, cákání v chladné øíèce, spoustu legrace na zdravém
vzduchu a vlastnì celkovì pøíjemnì strávený den v pøírodì?
Ovem pokud budeme povaovat za turisty i takové výletníky, kteøí svých cílù dosahují
nikoliv klasicky pìky s batohem na zádech, ale napøíklad autobusem, máme v tomto smìru
v Ostopovicích bohaté, mnohaleté zkuenosti. Zejména rùzné svazy, napøíklad dùchodci,
chovatelé a zahrádkáøi, eny (které tradici svých zájezdù nyní znovu obnovují) poøádají
výlety a poznávací zájezdy na mnohá slavná a zajímavá místa naí vlasti. Navtìvují hrady
a zámky, výstavy s rùzným zamìøením, památníky. Nelze ne pochválit organizátory takových
akcí, nebo kromì poznávání dalích mìst a vesnièek se pøi cestování najde èas i k pøíjemnému
setkání a hovoru s pøáteli. V dnení uspìchané dobì bychom si toho mìli uívat co nejèastìji.
Libue Neuilová

Vzpomínka ze zájezdu dùchodcù  osmdesátá léta
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