
Životopis Jany Ottové

Paní Ottová se narodila 1. 4. 1934 ve Staré Vsi pod Ondřejníkem. Po roce 1945 se rodina
vrátila do Jistebníku, který museli během války  opustit. Na své dětství vzpomíná paní Ottová
jako na velmi krásné období, které trávila  rodina spolu při zdravotních vycházkách a černých
hodinkách při kamnech, kdy jí rodiče vyprávěli spoustu svých zážitků. Celá rodina byla velmi
muzikální,  hodně se u nich zpívalo a hrálo divadlo.  Její  otec Josef  byl  pedagog a zařídil  u
Matice české,  aby v Jistebníku po válce vznikla česká škola.  Postavil  i  učitelský penzion,  ve
kterém  pobýval  např.  Petr  Bezruč.   Rodiče   dbali  nejen  na  vzdělání  svých  dětí,  ale  byli  i
hluboce věřící. Jejich přesvědčení prošlo těžkou zkouškou, když mamince paní Ottové zemřel
v koncentračním táboře bratr a ona řekla manželovi: „Bůh není, tak se mi tu nemodli!“

Paní Ottová vystudovala gymnázium v Bílovci, a protože se nedostala na vysokou školu, začala
pracovat v laboratořích v Nové huti. Dálkově dostudovala Hutní průmyslovku ve Vítkovicích,
vdala se a narodily se jí dvě děti Kateřina a Martin.

Do jejího zdánlivě klidného života několikrát zasáhly významné milníky české historie. V roce
1948 vyhodili jejího otce, který pracoval jako okresní osvětový inspektor, z práce, tři měsíce
byl  bez zaměstnání a pak byl přeložen do Studénky,  kde učil.  V roce 1968 část  její  rodiny
emigrovala  a  nepomáhalo  jí  ani  to,  že  v kádrových  posudcích  měla  zapsáno,  že  jejím
bratrancem je  František kardinál Tomášek. 

Rok 1989 označuje jako velkou událost, kdy si konečně „vydechli“, a po odchodu do důchodu
si  paní  Ottová  začala  plnit  své  sny.  Hodně cestovala,  několikrát  navštívila  svou rodinu na
Floridě.  Rozhodně nesložila ruce do klína,  ale stala se průvodkyní  na vyhlídkové věži  Nové
radnice  v Ostravě,  posléze  pracovala  jako  vedoucí  průvodcovského  programu  v Dolních
Vítkovicích  a  v současnosti  připravuje  stálé  komentované   prohlídky  na  Slezskoostravském
hradě.

Stále žije ve svém rodném domě v Jistebníku. I ve svých 76 letech je velmi aktivní, energická,
má přehled o veškerém dění. Výborně mluví anglicky, možná i díky tomu, že se ve svém  domě
v rámci  RnB  setkává  s lidmi  z celého  světa.  Pečlivě  se  stará  o  odkaz  Františka  kardinála
Tomáška a je skvělou vypravěčkou. Tím nám umožnila poznat dějiny trochu jiným způsobem,
než jen ze stránek učebnic.


