Vánoční zamyšlení
Kousek od finského města Rovaniemi údajně sídlí Santa Klaus. Kdoví, proč právě v této
zemi, když ve Finsku zastává tytéž služby Velký Ukko. Ten prý na rozdíl od dříve
jmenovaného nenápadně chodí pěšky. Možná i proto se o něm u nás nic neví, ale spíše to
bude zásluhou firmy Coca Cola, které se zřejmě nejevil tento pěšák dostatečně výkonný,
a proto ke svým reklamním účelům vymyslela Santu a jeho soby.
Byl jsem tam letos v červenci, tedy v době, kdy už by jeden či druhý, případně oba, měli
mít po dovolené a pilně se připravovat na další Vánoce. Dotyčné staříky jsem však
neviděl. Jen sobů tam bylo dost, byli docela sebevědomí, a když se rozhodli pochodovat
po silnici, nevyvedl je z míry ani dvacetitunový autobus. Nebyl jsem zklamán, nikdy jsem
nevěřil v Dědu Mráze ani v Santa Klause a vyprávění o Velkém Ukkovi pro mě bylo zcela
nové. Nevidět ovšem neznamená prokázat, že neexistují, takže má nevěra i nadále zůstane
nevěrou a pokud někdo naopak v některého z trojice prošedivělých dobrodinců věří,
nemohu jeho víru zviklat ani tím, že mu promítnu několik stovek fotografií z uvedené
oblasti. Dokážu jen to, že na žádné z nich není ani Santa Klaus, ani Ukko, ale to ještě
nemusí znamenat, že neexistují. A Dědy Mráze se to netýká vůbec, protože jeho údajné
bydliště je daleko za hranicí, k jejímuž překročení je třeba vízum za tisícovku.
Někde jsem četl, že éra Santa Klause v našich končinách končí. Vyskytuje se prý jen
v reklamních katalozích, které vytiskli v příliš velkém předstihu, a v nabídce zboží, které
je na tom podobně. Osvědčený „Ježíšek“ opět postupně dobývá ztracené pozice. To je
dobrá zpráva. Když jsou Vánoce oslavou narození mimořádného dítěte v Betlémě, proč je
nahrazovat kouzelnými dědečky? Stejně to bylo nespravedlivé; divím se, že feministky
nepřišly s tvrzením, že Santa Klaus je ve skutečnosti žena, protože mužové mají s dárky
odjakživa obrovské problémy.
Proč se někdo snaží nahradit Ježíška někým jiným, co nejvíce odlišným ve věku, vzhledu
i místě pobytu? Vypadá to, jako by ho někdo chtěl před námi dobře utajit a proto nám
vnucuje zavádějící informace. Snaží se o totéž, co kdysi za pomoci vojáků zkoušel král
Herodes, doufejme, že také se stejným výsledkem. Určitý podíl na této snaze může mít
ideologie, ale dnes hýbe světem něco jiného: peníze.
Moderní strategie zaměřená na zisk je mnohem nebezpečnější. Už v listopadu na nás
různými cestami útočí informace o tom, že průměrná rodina utratí letos za dosud
nezakoupené dárky asi 30.000,- korun a že každý obdaruje 7 až 12 lidí. Když si to
přečteme, mnohého napadne, že by se neměl nechat zahanbit, že je se svými dárky za
několik set hluboce pod průměrem. Méně je těch, kteří si všimnou, že zadavatelem
průzkumu je nějaká banka nebo podobný podnik ochotný půjčit nám peníze v jakémkoli
množství, přičemž se pokud možno nemluví o úrocích. Snaživě jim přizvukují obchodníci
se slevami, u kterých člověk nikdy neví, jestli nejsou za slevy pouze vydávány. I to jsou
Vánoce postavené na hlavu, opak toho, co slavíme.
Ať už jsou pro vás Vánoce oslavou narození historického Ježíše nebo máte ke slavení jiný
důvod, přeji vám, aby se vám podařilo udělat lidem kolem sebe co nejvíce radosti
s minimálním použitím peněz. Ty nejdůležitější věci – láska, zájem, naslouchání,
trpělivost, úsměv, dobré slovo atd. - se totiž nikde neprodávají. O to větší je jejich
hodnota.
Václav Trmač, farář

Závěr roku ve znamení dalších plánů…
Na den 17. prosince t.r. je v programu jednání
zastupitelstva městyse mimo jiné hodnocení akcí
uplynulého roku a schválení rozpočtového
provizoria a priorit na rok 2010. Aktivit
směřujících ke zlepšení fungování obce nebylo
a není málo. Není smyslem tohoto příspěvku
vyjmenovat, co se dělo v roce, který v tomto
období uzavíráme, ale dílčím způsobem informovat
čtenáře o akcích, které by měly být realizovány
nebo připraveny k realizaci. Jde o stavby,
zabezpečované samotnou obcí, dále stavby, které jsou prováděny jinými subjekty, které
byly obcí iniciovány. Dokončení stavby vodovodního přivaděče ze skupinového
vodovodu Jedovnice do Ostrova se předpokládá do poloviny roku. V jarních měsících
bude provedena rekonstrukce nízkého napětí na Lesé včetně veřejného osvětlení. Správa
a údržba silnic připravuje dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci silnice
od rybníka po kapličku u cesty ke Sloupu. Je dokončována dokumentace pro stavbu
kanalizace srážkových vod pro Bělou s vybudováním chodníku od rybníka po kostel.
Obec má připravenou dokumentaci pro revitalizaci náměstí, revitalizaci toku Lopače,
včetně rekonstrukce rybníka, spočívající v čištění toku, odbahnění, rekonstrukci hráze
a přelivové hrany. Radou městyse je iniciována výstavba podporovaných bytů pro seniory
v lokalitě vedle spodní samoobsluhy. Jiskra naděje opět, i přes období krize, svitla
pro zahájení výstavby objektu pro dětskou léčebnu se speleoterapií.
Tyto investice si vyžádají prostředky, které přesahují možnosti rozpočtu městyse.
Neobejdou se bez dotací státu, resp. kraje. Při plánování akcí je rada městyse vedena
snahou využít možností dotačních programů, kde rokem 2013 skončí možnost čerpání
prostředků EU. Vytvoření "zásobníku" projektů je nezbytností, stejně jako využití
úvěrových prostředků bank. Potřeby obce, resp. jejich občanů, tak jak jsou v představách
jednotlivců, lze řešit nikoli podle přání, ale podle možností - především těch finančních.
Jsou však i takové cíle, které nevyžadují nic jiného než ohleduplnost k ostatním
spoluobčanům, smysl pro pořádek, smysl pro sounáležitost s obcí, ve které žijeme. O tom
však raději jinde a na jiném místě.
Jsou aktivity zastupitelstva, funkcionářů rady, vedení a úřadu městyse, zaměstnanců obce,
které jsou viditelné na zlepšování vzhledu obce nebo při zajišťování veřejného pořádku,
společenských a kulturních akcí. Jsou však i takové, které veřejnost nevnímá, neboť jde
o běžné zabezpečování fungování obce jako živého organizmu. Organizmu, který má své
zákonitě dobré a kladné výstupy, na straně druhé pak negativa, která se projevují
v různých formách.
Je závěr roku. Čas k přemýšlení, plánování a bilancování. Děkuji všem občanům
za pomoc a podporu, spočívající v práci a činnostech pro obec. Děkuji i těm občanům,
kteří zvykově dbají o svůj majetek, vzhled svých příbytků, dbají o pořádek kolem svých
nemovitostí, zahrádek, na komunikacích a veřejných prostranstvích. O Vánocích přeji
hlavně klid a pohodu. Do nového roku pak vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a splnění
všech reálných představ a přání.
JUDr. František Pernica, starosta městyse
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Kvalitní voda pro Ostrov
Dědečci a pradědečci se o vodu nejen
starali, ale dokázali se o vodu také přít.
V podmínkách Ostrova o to důsledněji,
neboť obec, která leží na propustném
podloží, neskýtá možnost udržet a čerpat
vodu kdekoli, ale pouze v údolní nivě
potoka Lopače. Připomínat historii
vodovodu není třeba. Starousedlíci
pamatují nedávno minulá léta – ještě
před 25 lety - pokud voda přestala
dvakrát, třikrát do týdne na několik hodin
téci, nešlo o nic mimořádného. O kvalitě
se raději nemluvilo. Jen připomenutí –
Studna „Polačka“ pod rybníkem, první vodovod patrně poháněný trkačem z větrníku
na stožáru, jehož zbytky později sloužily jako sušák hadic na dědině. Zbytky dřevěného
potrubí pode dnem potoka u mostku na Lesou, nalezené až v roce 1983. Rozšíření
jímacích objektů a vodovodu směrem ke Kojálu – někdy kolem roku 1934. První vodojem
pod cestou směrem k Lipovci, druhý vodojem na nejvyšším bodě – na Končinách,
retenční nádrž na potoku Lopač, zásobující potok a studny na lukách, z nichž se čerpá
voda do nového vodojemu o obsahu 250 m3 v lese nad Sadovou. Přivaděč Němčické
vody, zbudovaný zemědělským družstvem od Šošůvky kolem roku 1960. Nové jímací
studny v Krasovském žlebu za Balcarkou, z nichž je čerpána voda přes Vintok do sítě. To
vše jsou náročná díla, jejichž význam měl nesporné a nezastupitelné místo poplatné době,
ve které se díla realizovala.
Vše směřovalo k jedinému – zabezpečení dostatku pitné vody pro rozvíjející se obec
a stoupající celkovou spotřebu. Pro vše živé je voda základem všeho. Dnešní technické
vymoženosti umožňují propojení soustav. Dlouhodobě plánované propojení skupinového
vodovodu Jedovnicko se soustavou v Ostrově se stává realitou. Dne 19. listopadu t.r. bylo
dodavatelské firmě VHS Brno předáno staveniště, kde byla zahájena stavba přivaděče
kvalitní vody pro Ostrov. Polemiky, které této akci předcházely - i v tisku - vycházely
z neznalosti. Pokud voda teče, zdá se, že o nic nejde. Dojde-li k poruše, nebo výpadku pro
nedostatečné srážky, občan se probouzí a diví se. Není však čemu. Lesy nad Lopačem
jsou v jiné podobě než před sto lety. Jejich retenční schopnost nemůže stačit. Kvalitu si
může každý, kdo má zájem, posoudit sám procházkou kolem retenční nádrže, případně
kolem potoka nad hřištěm. Chlorování je prostředek ke zlepšení kvality – nikoli cíl úpravy
vody. Propojením vodojemu nad Kotvrdovicemi a vodojemu nad Sadovou v délce 6,2 km
bude umožněno čerpat jednu z nejkvalitnějších vod na okrese (obsah dusičnanů
do 3 mg/litr) a tuto distribuovat do domácností. Celková vydatnost zdrojů skupinového
vodovodu Jedovnicko je uváděna 18,7 litrů/s. Stávající odběr je kolem 11 l/s. Investorem
náročné akce, která bude stát cca 17 mil. Kč je Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice.
Za přispění dotací MZE, dále prostředků svazku, se obec bude na financování rovněž
podílet částkou cca 4 mil. Kč. Zdrojem financování budou úvěrové prostředky s delší
dobou splatnosti. Výpadek dodávek vody o ostrovských hodech 2010 by již neměl hrozit.
JUDr. František Pernica, starosta městyse
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Výstavba podporovaných bytů pro seniory
Z podnětu rady městyse byla členy rady a členy finančního výboru provedena obhlídka
a návštěva jednoho z bytů, které byly postaveny v rámci programu MMR ve Sloupě.
Vzhledem ke stárnoucí populaci a skutečnosti, že malometrážní byty pro osamocené
osoby budou do budoucna stále žádanější, bude zastupitelstvem městyse v prosinci
jednáno o možnosti využít dotační program Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu
devíti podporovaných bytů. Principem výstavby je to, že postavený byt bude realizován
obcí, zůstane ve vlastnictví obce po celou dobu životnosti a bude sloužit osobám, které
splňují podmínky dotačního programu. V případě odsouhlasení záměru je reálné,
že v průběhu roku 2010 budou byty nejen připraveny k výstavbě, ale také postaveny.
Navržena je technologie energeticky úsporné stavby s bezbariérovým přístupem
ze zpevněných ploch. Celkové náklady na stavbu se předpokládají ve výši 8,1 mil. Kč.
Umístění je navrhováno vedle spodní samoobsluhy. Podmínkou realizace je
mj. zabezpečení kofinancování obcí, dále zbudování napojení na sítě infrastruktury. Bližší
informace budou na prosincovém zastupitelstvu. Pro osoby, které o tuto formu bydlení již
v této době projeví zájem, podá informaci starosta nebo pracovnice úřadu.

Psí výkaly a hrozící nebezpečí…
Při pochůzkách obcí se často setkávám s nářky občanů na nezodpovědné chování některých
spoluobčanů – chovatelů psů. Průvodní jevy, které chov domácích mazlíčků provázejí, se
nemusejí vždy setkávat s pochopením – zvláště je-li možné těmto průvodním jevům, při troše
dobré vůle zabránit.
I při dodržování všech zásad správné výživy psů je prokázáno, že výkaly psů obsahují nejen
vajíčka škrkavek, ale i další choroboplodné zárodky. Prach suchých výkalů, vířený například
při sekání zelených ploch, znečišťuje ovzduší a je rizikovým faktorem nejen pro lidi, ale i
samotná zvířata. Řada původců onemocnění přežívá v prostředí i několik měsíců. Tolik
literatura.
Realita veřejných prostranství varuje. Někteří spoluobčané, počítaje v to i chalupáře – rádoby
přispívatele šíření kultury do vesnic - se však svým chováním vzdalují iluzi o pochopení toho,
že obec je vizitkou jejich obyvatel. Potkávám-li pejskaře, rudnou mi oči a zlostí přestávám
vidět. Nezřídka dokážu domluvit i napomenout – je to však nezbytná náplň starosty? Nelze
generalizovat. Jsou takoví, kteří dokážou své miláčky venčit za obcí – mimo pochůzných ploch
a cestiček. Klobouk dolů. Jsou však tací, které lze vidět téměř denně, jak bezostyšně u vědomí
porušování zásad klidného soužití v obci, venčí své psy kdekoli. I v prostoru hřbitova! Jména
jsou známa. Nikoli psů – ale jejich majitelů. Podle kritiků zasluhují pokuty. Udělování pokut
za znečištění veřejného prostranství je problematické, špatně se prokazuje a pokuta ještě hůře
vymáhá. Pokud nevidím na vlastní oči a nemám dalšího svědka, tak se pod rozhodnutí
o udělení sankce nemohu podepsat. Co si tedy tito spoluobčané zasluhují? Určitě opovržení –
to v případě, že nejsou schopni – pro nedostatek rozumu nebo pro lenost nežádoucí produkty
svých psů uklidit. Ještě poznámka – ani sníh, který nás ani v letošním zimním období nemine,
není místem bezpečného a správného umístění exkrementů! Venčení psů za tmy je podezřelé
a varující.
Věřím, že obsah tohoto článku bude mít větší účinek a dopad, než články k neoprávněnému
využívání veřejného prostranství… jde o RES PUBLICUM – tedy věci veřejné!
JUDr. František Pernica, starosta obce
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Rok 2009 pohledem TJ Ostrov u Macochy
Tak jako v letech minulých i v letošním roce přispívala Tělovýchovná jednota Ostrov
u Macochy ke sportovnímu i společenskému životu v naší obci. Mezi mimosportovní akce
pořádané místní TJ patří například Sokolský ples, pálení čarodějnic, loučení
s prázdninami, vepřové hody, ale také jsme se v rámci svých možností podíleli
na oslavách 660. výročí první písemné zmínky o Ostrově spojené se sjezdem rodáků. Dále
jsme společně s místním SDH využili bývalou kotelnu KD a její část předělali na sklad
zahradní techniky, kterou využíváme při údržbě hřiště. Současně jsme rekonstruovali
místnosti s občerstvením.
Snažili jsme se také na hřišti. Mužstvo našich žáků absolvovalo během loňské zimní
přípravy kromě standardních tréninků také soustředění, které se uskutečnilo v Malé
Morávce v Jeseníkách. V rámci tohoto soustředění se naši nejmladší hráči zdokonalovali
fyzicky i herně, výsledkem toho byla povedená jarní část sezóny, kterou naši mladí
fotbalisté zakončili 5. místem. Velmi dobře se jevili zejména nejlepší střelci týmu, a to
Tomáš Burgr a Lukáš Pernica. Do nové sezóny jsme již „žáky“ nepřihlásili, neboť většina
hráčů dovršila dorosteneckého věku a mladší děti prozatím nejeví o fotbal zájem.
S nedostatečným počtem hráčů v této věkové kategorii měli problém také v nedalekém
Vavřinci, a proto jsme po vzájemné domluvě obě mužstva sloučili.
Od podzimní sezóny jsme založili dorostenecké mužstvo. Nově poskládaný tým vedený
Radkem Randulem
se
nevyvaroval
výkonnostním
výkyvům
a nakonec zakončil
podzimní sezónu
osmým
místem.
Největší rezervou
dorostenců
je
bezesporu
malá
produktivita
útočných
hráčů.
I přes umístění ve
spodní
polovině
tabulky se skrývá
v tomto mužstvu
slušný potenciál. Již v průběhu sezóny pravidelně nastupovala v prvním mužstvu hned
trojice hráčů dorostu (Pavel Flek, Lukáš Florek a Vlasta Burgr). Doufejme, že možnost
pravidelných startů v „mužích“ bude pro ostatní hráče motivací.
Naše A-mužstvo vstupovalo do jarní části sezóny jen s mírným náskokem na sestupové
pozice. Díky zlepšeným výsledkům v závěru soutěže zakončil náš tým sezónu ziskem
7. místa. Do nové sezóny vstupovalo naše mužstvo posíleno, a proto bylo cílem
pohybovat se v horních patrech tabulky a zejména zlepšit herní projev mužstva. Bohužel
během celé podzimní části srážela naše mužstvo četná zranění, disciplinární prohřešky
a také špatná produktivita. I přes to jsme podzim zakončili sedmým místem s minimální
ztrátou na soupeře před námi.
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Příští rok se budeme snažit udržet tým dorostu, který se potýká s nedostatkem hráčů,
abychom i nadále mohli vychovávat budoucí hráče pro mužstvo dospělých. Cílem A-týmu
je zakončit tento ročník do 5. místa a zároveň postupně začleňovat mladé hráče. Stále také
nemáme vyřešen post trenéra, který v posledním roce provizorně zastával dlouholetý
brankář David Konečný.
V příštím roce oslavíme významné fotbalové jubileum. Je tomu již 80 let, kdy naši dědové
a pradědové propadli vášni ke „kulatému nesmyslu“. Na počest tohoto výročí budeme
pořádat po ukončení jarní sezóny fotbalový turnaj. Nezbývá než doufat, že i v letech
budoucích se najde v naší obci dostatečné množství fotbalových nadšenců, kteří naše
hráče podpoří jak na hřišti, tak v hledišti a tradice ostrovského fotbalu zůstane zachována.
Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy

Ohlédnutí za hasičským létem a podzimem
Stalo se dobrým zvykem, že hasiči o sobě dávají vědět téměř v každém čísle našeho
místního tisku, a tak tedy tomu není jinak ani v tomto předvánočním čase.
Už jsou minulostí tradiční červencové hody, spojené letos s oslavami 660. výročí první
písemné zmínky o naší obci. Většina z občanů i hostů určitě zaznamenala, že náš sbor
zajišťoval částečně prodej občerstvení v horní části obce, což pro mnohé členy sboru
znamenalo nejen obětovat čas a síly během hodů, ale i spoustu starostí a zařizování před
akcí a po ní. Kdyby byla napsána ještě lepší objednávka na počasí, mohli bychom být
spokojeni i s větším výdělkem do sborové pokladny.
Mnozí z občanů však ani netušili,
že kromě toho jsme v rámci už
zmíněných oslav pořádali ještě
na hřišti 1. ročník Memoriálu
zakládajícího člena ostrovského
hasičstva Kornela Grima, kterého
se zúčastnilo 8 mužských
družstev. (foto 1)
Po týdnu jsme se zúčastnili další
soutěže v rámci „Kojálové ligy“
v Kulířově. Nutno podotknout, že
pověsti dobrých organizátorů
zůstali tentokrát kulířovští hodně
dlužni.
Trochu oddechu, pro většinu dospělých však zase spíše práci, ale zase trochu jinou,
znamenal tábor v Ostrožské Nové Vsi první týden v srpnu. Kromě koupání a výletů
na Baťův kanál a do okolí tábora jsme také podnikli několik společných akcí s naším
družebním sborem právě z této obce. Děti spolu soutěžily, vzájemně jsme si vyměňovali
poznatky a zkušenosti z naší práce. Velmi zajímavým pro nás bylo sledování krajského
kola v požárním sportu v Uherském Hradišti.
V závěru prázdnin proběhlo poslední kolo soutěže v požárním sportu Kojálová liga
v Rozstání, které zakončilo letošní ročník této soutěže. Letos vyhráli muži z Lipovce, naši
byli druzí. Velmi dobře se umístila všechna dětská družstva i nově utvořené družstvo žen.
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Velkým přáním většiny našich mladých hasičů a zejména mužů bylo zúčastnit se
tradičních a pověstných nočních závodů v historické Telči. Proto jsme se rozhodli
uskutečnit 5. září na tyto závody zájezd. Na krásném renesančním náměstí za nás závodily
dopoledne děti, večer, lépe řečeno v noci, muži. Skončili jsme sice ve spodní části
tabulek, ale hlavně skrze smůlu. Mladým se polámal stroj a muži doplatili na nezkušenost
s terénem - závodilo se na dlažbě a hadice se rozpojily. Přenocovali jsme u pořádajícího
sboru v obci Nevcehle nedaleko Telče v místním kulturním domě a hasičské základně,
kde jsme s obdivem sledovali kvantum pohárů, které jsme se ani nesnažili počítat. Pro
všechny to byl krásný zážitek, navíc spojený s kulturním, protože jsme samozřejmě
nemohli nenavštívit proslulý zámek. Byla to také velká zkušenost, protože jsme si alespoň
částečně udělali představu o tom, jak takové závody mohou vypadat.
19. září jsme se rozhodli uspořádat
noční závody v naší obci. (foto 2)
Přestože do Telče měla soutěž
hodně daleko (zejména počtem
družstev - v Telči 50 mužských),
myslím si, že se nám ji podařilo
zvládnout. Je nutné poděkovat
všem, kdo se na organizaci
a zajištění podíleli. V neposlední
řadě také představitelům obce, že
nám soutěž povolili a občanům, že
ji přijali a tolerovali trochu
nočního mumraje. Doufejme, že
budeme moci udělat tuto soutěž i příště a že pro naše občany bude dalším zpestřením
společného života. Škoda, že jako ostatně i další akce v naší obci provázelo slušnou akci
i vystoupení našich místních vandalů.
3. října nás navštívil družební sbor dobrovolných hasičů z Ostrožské Nové Vsi, který se
ale hlavně přijel pokochat krásami Moravského krasu. Líbilo se jim nejen v jeskyních, ale
pro nás všechny bylo velmi příjemné i společné posezení v kulturním domě.
Žáci a dorostenci se zúčastnili podzimního kola soutěže Plamen, kde se umístili velmi
dobře a mají do druhého kola, které proběhne na jaře, pěkný základ.
Kromě těchto akcí se sportovní družstvo zúčastnilo téměř dvou desítek soutěží nejen
Velké ceny Blanenska, ale i v různých místech několika okresů včetně recesistického
klání v Širokém Dole. I když, pravda, nesbírají první místa, jsou toto všechno velmi cenné
zkušenosti a věříme, že pokud elán a snaha vydrží, tak se prolomí i smůla a budou
i vavříny.
V listopadu naši členové pomohli i v pořádání tradiční Hejkalovy stezky, muži si udělali
brigádu, jejíž výsledek jde na sport, vylepšuje se topení ve staré klubovně ve zbrojnici.
Čeká nás hodnocení činnosti na valné hromadě, kterou budou mít i mladí hasiči. Myslím,
že se nemáme za co stydět.
Do nového roku nás čeká opět spousta práce a snad i zábavy. Jednou z prvních akcí bude
již tradiční hasičský bál, na který srdečně všechny zveme.
Přejeme všem občanům krásnou vánoční pohodu a do nového roku hodně zdraví, úspěchů
a pohody. Ať nás nepotřebujete ani k hořícímu stromečku, ani k žádné jiné pohromě.
Za ostrovské hasiče Jarmila Krbečková
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Informace z jednání rady městyse
(květen – listopad 2009)


Rada městyse souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí dotací z prostředků obce
dle schváleného rozpočtu zájmovým organizacím a spolkům za standardních
podmínek: TJ – 30 000 Kč, SDH – 20 000 Kč, STP – 5 000 Kč, svaz zahrádkářů
5 000 Kč.



Úklid odpadků na nepovolených skládkách – Sadová, Končiny – „smeťák“. RM
doporučuje připravit nebezpečný odpad ke svozu dne 22. 5. a 23. 5. a formou hlášení
vyzvat občany, aby tyto lokality ke skladování nevyužívali.



Rada městyse zmocňuje starostu k uzavření smluv dotací schválených
zastupitelstvem JM kraje: kulturní dům - oprava elektroinstalace, okna 40 000,- Kč,
KD – jevištní systém 100 000,- Kč, turistické informační centrum – žádost o dotaci
60 000,- Kč, úroky z úvěrů 108 000,- Kč.



Rada městyse bere na vědomí informaci starosty o záměru rekonstrukce nízkého
napětí v lokalitě Lesá a řešení přípojky k nemovitosti paní Kuběnové. Ukládá
projednat v pracovním pořádku s projektantem a zástupci E.ON.



Rada městyse zamítla žádost pracovnic kuchyně v ZŠ Ostrov u Macochy
o udělení výjimky pro parkování osobních automobilů za značkou zákazu vjezdu,
která byla tlumočena p. Grimovou.



Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku pod ZŠ a MŠ a okolí. Prodloužení je
na 11 měsíců. Žádost o převod pozemků do majetku obce je v jednání. RM souhlasí
s uzavřením smlouvy.



Oprava okapových žlabů na obecním úřadu si vyžaduje stavbu lešení – nájem cca
50 000 Kč. Bude vhodnější řešit s výměnou oken a opravou fasády - návrh starosty
dát do rozpočtu 2010. Neuzavřeno.



Upozornění majitelům psů na nevhodnost venčení na veřejných prostranstvích –
místní hlášení, zpravodaj.



Upozornit občany na zákaz spalování nebezpečných složek odpadu /lamina,
telefonní sloupy, plasty apod./ a zamořování okolí a narušování klidového stavu
porušování vyhlášek o znečišťování ovzduší.



Za účasti členů finančního výboru absolvována prohlídka objektu sýpky ve dvoře
za účelem zvážení investování do objektu v zájmu zlepšení stavebně technického
stavu a budoucího využití pro nekomerční účely. Alternativní koupě části objektu
nedoporučena. Koupě celého objektu, následné opravy za využití dotace z programů
rozvoje venkova – dotace na obnovu kulturního dědictví / částka do výše 2 mil. Kč /
nebyla doporučena.



RM projednala za účasti členů finančního výboru žádost ředitele školy
k navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ. RM doporučuje posílení příspěvku
ZŠ a MŠ v Ostrově u Macochy o 311 000 Kč. Ukládá starostovi městyse vyžádat
u ředitele školy zpracování podrobné analýzy provozu školní jídelny včetně
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podrobného výčtu spotřeby energií na výrobu jídel, dále zdůvodnění počtu
a mzdových nákladů nepedagogických zaměstnanců školy se zřetelem na plochy
pro úklid, počty vyrobených jídel pro ZŠ a MŠ a prodej obědů pro cizí odběratele.


K realizaci napojení vodovodu na skupinový vodovod Jedovnice bude vyhlášeno
výběrové řízení. Účast při otevírání obálek a hodnocení soutěžních kriterií
JUDr. Pernica, p. Hlaváček. RM souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí
členského příspěvku na realizaci akce dle návrhu, který bude upřesňován Svazkem
VAK po zjištění výše dotace.



Dopojištění prostředků uložených v zařízeních kulturního domu. Na základě
požadavků RM souhlasí s dodatkem ke smlouvě o pojištění. Ukládá zpracovat
smlouvu o uskladnění sekačky na trávu s TJ.



Rada městyse bere na vědomí informaci o jednání výrobního výboru ze dne
9. 6. 2009 k dokumentaci pro územní řízení rekonstrukce silnice III/11373
vč. chodníků a kanalizace Bělá, dále dokumentaci pro územní řízení k revitalizaci
náměstí.



Místostarosta navrhuje, aby v rámci aktivit zaměstnanců VPP bylo přistoupeno
k likvidaci staré čekárny u rybníka. Diskutována otázka dalšího využití lokality.
Bude otevřeno na zastupitelstvu městyse.



Rada městyse bere na vědomí stanovisko k žádosti o umístěno dopravního
značení - č.j. 433/2009 v lokalitě Zahradní. RM nesouhlasí s usazením značky IP 26a
- z důvodu nemožnosti vyloučení nákladní dopravy.



Žádost o přístupovou cestu k chatě na parcele 190/2, 190/3 dříve přístupnou
z pozemku parc. č. 131/1, který obec odprodala. Možností se jeví zřízení věcného
břemene. Po projednání s majitelkou tato nesouhlasí s řešením přes pozemek
č. 131/1 s odkazem na soukromoprávní vztahy.



Rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby dřevníku u bistra - provedeno.
RM bere na vědomí bez dalšího opatření



Informace o rozsahu škod způsobených přívalovými dešti dne 14. 7. 2009 škody byly nahlášeny na MÚ Blansko - v rozsahu cca 250 000,- Kč.



Splavený chodník od Svobodových směr autobusová zastávka je nezbytné
opravit zpevněním. Pochůzkou na místě samém bylo rozhodnuto zadat neprodleně
zpracování cenové nabídky. Nezbytná je obnova koryta a zpevnění chodníku, kde
hrozí nebezpečí úrazu. Splavená část u knihovny bude řešena v návaznosti na
investici JM kraje v roce 2010. Neutěšený stav. Vadně usazené vpustě vod
do kanalizace.



Informace o pracovním jednání na úrovni: vedoucí investic Jmk - Ing. Pohanka,
dále člen rady Jmk MUDr. Oldřich Ryšavý, vedoucí odboru zdravotnictví
MUDr. Josef Drbal, ved. odboru regionálního rozvoje Ing. Mynařík. K podnětu
starosty řešen dlouhodobý záměr kraje k vybudování nové dětské léčebny, případně
využití prostor školy – pavilon MŠ a speciální školy při dětské léčebně. Zateplení
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školy, možnost střešní nástavby, nedostatečnost vyměněných plastových oken. Závěr
– prověřit statiku objektu k možnosti střešní nástavby k případnému využití.


Rada městyse byla seznámena s výsledky auditu hospodaření školy. Jednotlivé
kontrolované úseky jsou zachyceny ve zprávě. Zpráva obsahuje návrh opatření
k nápravě. Tato doporučující nápravná opatření budou převzata do protokolu
o veřejnoprávní kontrole. Výsledky budou projednány a řešeny v pracovním
pořádku.



Rada městyse souhlasí s umístěním podzemního kabelu u rodinného domku paní
Beránkové, nesouhlasí s umístěním přípojkové skříně před kamennou zídku před
zahrádkou. Doporučuje umístění do samotné zídky.



Rada městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce – místnost bývalé
kotelny v kulturním domě pro TJ, kde bude umístěna pojízdná sekačka na trávu.



Rada městyse souhlasí s uskutečněním požárního útoku ve večerních hodinách
dne 19. 9. 2009 v Ostrově u Macochy v horní části obce u hasičské zbrojnice.
SDH o akci budou informovat občany, kteří zde bydlí.



Svaz měst a obcí – predikce daňových výnosů. Na základě informací Svazu měst
a obcí České republiky budou rozpočtové příjmy nižší až o 18 %. Z tohoto důvodu
bude nezbytné se připravit na případné krácení rozpočtových příjmů a úsporná
opatření.



Rada městyse vzala na vědomí oslavy 50. výročí založení speleologické
společnosti Plánivy, které se uskuteční v místním kině. Souhlasí s bezplatným
zapůjčením sálu a přísálí k výstavě fotografií a videoprodukci, neboť jde o rozšíření
činnosti turistického informačního centra a vede k propagaci obce.



Rada městyse projednala návrh sportoviště – Ing. arch. Kočiš. Lokalita u hřiště
vedle chodníku. Návrh podroben rozpravě, ze které vyplývá nezbytnost změn, které
se týkají umístění dětského hřiště, stačí jedno oplocené sportoviště. Návrh
neschválen. RM doporučuje předložit k diskusi na zastupitelstvu dne 24. 9. 2009.



Změna územního plánu – k jednání v zastupitelstvu doporučeno zmocnit
místostarostu p. Františka Hlaváčka. Spolu s informací ke změnám územního plánu,
dle doporučení členů rady a požadavků občanů bude předloženo na zastupitelstvu.



Odklizení garáže pana Jiřího Linharta. Stavební úřad Blansko zahájil řízení
k odklizení nepovolené stavby, která je z části na pozemku obce.



Byla podána informace o nabídce přerovské firmy – výstavby fotovoltaické
elektrárny. Záležitost bude předmětem dalšího jednání o vhodnosti využití nabídky.



Byla podána informace o plánovaném sloučení příspěvkových organizací kraje –
dětské léčebny Boskovice, ozdravovny Křetín a dětské léčebny Ostrov u Macochy.
Viz materiál č. 51 zastupitelstva Jmk na internetových stránkách.



Starosta městyse pozve k jednání majitele firem ve staré škole p. Urbana
a p. Hudce k jednání o opravách – výměně okenních a dveřních prvků, opravě
omítky.

11



Majitelka nemovitosti č. p. 119 na Vintoku vznesla požadavek ořezu lípy, dále
jabloní na pozemcích obce. Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům
nebude do porostů zasahováno. Jabloně – patrně vysázené předky majitelů
nemovitostí – nezasahují do vedení nízkého napětí. Lípa – zásah by nepříznivě
ovlivnil vzrůst a stabilitu stromu. Nebezpečí vzniku škod nehrozí. Odloženo.



Rada městyse vzala na vědomí žádost o odstoupení ředitele školy Mgr. Bořivoje
Štěrbáčka k 1. 2. 2010. RM stanoví text veřejného oznámení konkurzního řízení dle
metodického pokynu č. 01/07 vedoucí JM kraje. Ukládá starostovi městyse
informovat o konkurzním řízení JM kraj – odbor školství, ředitele krajského úřadu,
českou školní inspekci a Úřad práce v Blansku. Po delegování zástupců bude
vytvořena konkurzní komise. Rozhodnuto pozvat do komise ředitelku
ZŠ ve Vysočanech.



Během měsíce listopadu budou rodiče dojíždějících žáků kontaktováni a vyzváni
k podpisu darovací smlouvy na zvýšené náklady na dojíždění – dle usnesení
zastupitelstva městyse ze dne 24. 6. 2009.



Rada městyse vzala na vědomí evidenci dlužníků za místní poplatky. Seznam
dlužníků byl jmenovitě přečten a je k dispozici na úřadu městyse. U notorických
neplatičů bude přistoupeno k vymáhání a případné exekuci na mzdy, případně jiná
peněžitá plnění dle zákona o správě daní a poplatků. O DLUŽNÍCÍCH BUDE
ZPRAVENO ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NA PROSINCOVÉM ZASEDÁNÍ.



Rada městyse souhlasí s rozpisem cvičení v tělocvičně v kulturním domě.
Starosta informoval o průběhu jednání s vedoucími cvičících skupin. Požadavek na
možnost denně využívat prostory skladu SDH starosta zamítl. Otevřena otázka
placení za využití sprch, kde dochází k enormnímu čerpání energie /plyn/
nedořešena. Rozpočet na energie v kulturním domě byl již v září překročen. Náklady
půjdou na úkor jiných potřeb městyse. Záležitost bude otevřena na jednání
zastupitelstva. Vzhledem ke snižujícím se daňovým výnosům je nezbytné přijmout
opatření k úsporám.



Rada městyse byla informována o přiznání dotace ministerstva zemědělství
ve výši 45% na dílo realizované prostřednictvím Svazku vodovodů a kanalizací
Boskovice. Stavbu nového přivaděče vody Kotvrdovice - Ostrov bude možné
zahájit ještě v letošním roce po podpisu limitky na čerpání a schválení dofinancování
v předsednictví svazku. Rada městyse bere na vědomí a ukládá starostovi jednat
v zájmu zajištění finančních prostředků na rok 2010.



Rada městyse bere na vědomí informaci o postupu prací firmy ZILE a.s. Přerov
při zjišťování možnosti výstavby fotovoltaické elektrárny v lokalitě pod střediskem
Zemspolu – dle územního plánu určené k výstavbě zóny pro podnikání. Bude
předloženo zastupitelstvu městyse. Za předpokladu schválení, dále že dojde
k úspěšnému výkupu pozemků a povolení CHKO, lze výstavbu realizovat.



Rada městyse k žádosti zájemce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku 354/1 v rozsahu š. 7 m d. 42 m vedle stavebního pozemku k výstavbě
rodinného domu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.
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Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy s firmou EKOFIN Consulting s.r.o. poradenství v souvislosti s dotačním titulem Ministerstva pro místní rozvoj –
Program výstavby podporovaných bytů pro seniory. Zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy.



Příkaz k inventarizaci k 31. 12. 2009. RM bere na vědomí příkaz vedoucího
organizace k provedení inventarizace, složení inventarizační komise a stanovení
odpovědných osob za jednotlivé úseky.



Rada městyse bere na vědomí stanovisko CHKO Moravský kras k vydání
územního rozhodnutí pro Správu a údržbu silnic na rekonstrukci silnice III/11373
v délce 3,211 km od kapličky u silnice II/373 do Šošůvky po napojení na silnici
II/373 od Blanska v obci u rybníka.



Žádost o prodej pozemku st. 1/14 ve vlastnictví obce. Jde o pozemek
pod objektem bývalé sýpky ve dvoře. RM schvaluje zveřejnění záměru s tím, že
bude zohledněno věcné břemeno, které bude nezbytné při uzavírání smlouvy sjednat
/kanalizace/.



Rada městyse na základě ustanovení par. 6, odst. 6, písm. b), zákona č.183/2006
Sb. v platném znění schvaluje žádost městyse Ostrov u Macochy o zajištění
pořizovacích územně plánovacích dokumentací včetně jejich změn Městským
úřadem Blansko, jako úřadem územního plánování. Bere na vědomí informaci
o odeslání písemností a určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
a byl schválen zastupitelstvem městyse dne 24. 9. 2009. Dále bere na vědomí
informaci o odeslání žádostí na změny územního plánu - lokalita staré hřiště na
Končinách k výstavbě rodinných domů, dále žádost p. Josefa Svobody č. 454 –
změna účelového určení pozemků.



Činnost kulturní komise. Zprávu přednesl pan Mgr. Josef Škvařil. Zhodnotil
kulturní činnost v obci, činnost redakční rady Ostrovského zpravodaje, neuspokojivý
stav obměny oficiálních www stránek, spolkovou činnost. Informoval radu městyse
o připravovaných akcích na závěr roku. Bude zveřejněno ve zpravodaji.



Činnost knihovny. Přednesla vedoucí knihovny Mgr. Soňa Švrčinová. Počty
vypůjčitelů, provozní doba, čerpání nákladů na knihovní služby, výměnný fond
s knihovnou Blansko, nákup časopisů pro děti a dospělé k vypůjčení. Ocenění akcí
mimo půjčování knih – projekt Celé Česko čte dětem, výuka anglického jazyka,
spolupráce se školou. Zvážit možnost pořízení nového programu – Klavius. Pořízení
cca 12 tis. Kč - možnost překlopení dat v roce 2010 v zájmu zlepšení práce při
součinnosti s okresní knihovnou.
Usnesení:
a) RM bere informaci o činnosti místní lidové knihovny na vědomí. Oceňuje
aktivity a práci knihovnice.
b) Od 1. 1. 2010 stanoví cenu za půjčovné:
dospělí - 50,- Kč ročně
studenti, děti, důchodci - 20,- Kč
ročně
JUDr. František Pernica
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Činnost sociální komise
Také v roce 2009 byla jednou z hlavních aktivit komise osobní setkávání s našimi
spoluobčany při příležitosti jejich narozenin. V letošním roce to bylo u občanů starších
80 let.
Připomeňme si naše jubilanty.
80 let
Josef Mrázek, Josef Kolmačka, Milada Mrázková, Jindřiška Jelínková, Anna Kučerová,
Emerich Sedláček, František Urban
85 let
Františka Sedláková, Arnoštka Hasoňová, Josef Kučera, Františka Tesařová
90 a více let
Anežka Hlaváčková, Ludmila Voláková
100 let
Marie Šebelová
Koho z občanů jsme nenavštívili osobně, obdržel v den svých narozenin blahopřání, jako
připomenutí toho, že na naše spoluobčany nezapomínáme.
I v roce 2010 se budeme těšit na příjemná setkání s našimi občany.
Mgr. Soňa Švrčinová

Obecní knihovna informuje
Pomalu se rok 2009 chýlí ke konci a zcela zákonitě nám na mysl přichází myšlenka, jaký
byl tento rok pro knihovnu? Co se nám podařilo? Máme se čím pochlubit?
Pokusme se tedy o malý výčet činností.
Knihovna je přístupna veřejnosti každé úterý v době od 15.30 – 19.30 hodin. Ve stejný čas
mohou jak čtenáři, tak také široká ostrovská veřejnost využívat internetové služby.
V průběhu roku je aktualizován knižní fond a to jednak nákupem nových knih a periodik
z rozpočtu obce a dále půjčováním knih z Regionálního oddělení Městské knihovny
Blansko.
Knižní fond je zcela převeden do počítače, a proto se již knihy přes počítač půjčují.
Poplatky za půjčování knih jsou pro dospělé 40,-Kč a pro děti a důchodce 20,-Kč.
Od nového roku dojde ke zvýšení tohoto poplatku, a to pouze pro dospělé čtenáře
na 50, Kč. Výše dětských poplatků se nemění.
V srpnu a září proběhla a také se podařila celková rekonstrukce oddělení pro dospělé
čtenáře. V tomto oddělení je nová podlaha, bylo odstraněno nevyhovující obložení, které
nahradila nová omítka a celá místnost byla vymalována. Současné prostory knihovny
splňují podmínky moderního informačního centra obce.
Od dubna se knihovna zapojila do projektu s názvem Celé Česko čte dětem. Jedná se
o celorepublikový projekt, který má přispět k rozvoji čtenářství a k upevnění vztahů mezi
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rodiči a dětmi, které jsou založeny na společných prožitcích a zážitcích z četby. Projekt je
určen všem dětem od předškolního věku až po děti mladšího školního věku. Bylo
dokázáno, že rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního
a myšlenkového vývoje dítěte, protože televize dítě neobejme, nepřitulí, neodpoví na jeho
dotazy. A tato myšlenka byla prvotním impulsem. A tak jsme se začali scházet s rodiči
a prarodiči a jejich dětmi a vnuky vždy 1 x za 3 týdny v knihovně. Náplní našich setkání
bylo čtení z knih, povídání nad obrázky a knižními texty. Celkem začalo docházet
8 dvojic. Pro školáky zase vznikla „Škola naruby“. Zapojilo se celkem 5 dětí. Tyto
docházely do knihovny samy, bez rodičů. Jediným dokladem byla zvláštní žákovská
knížka, kdy žákem – čtenářem se stal rodič. Ten četl svému dítěti a odměnou mu byl
shovívavý pan učitel – dítě, které svého rodiče známkovalo do této knížky. Taková
aktivita si jistě zaslouží pořádnou odměnu pro všechny zúčastněné. A tak jsme
se v pondělí 18. 5. 2009 rozjeli do Ráječka na setkání Čtoucích rodin regionu Blansko.
Odměnou byla show současného ilustrátora dětských knih pana Adolfa Dudka a také jeho
autogramiáda.
Od října probíhá v knihovně již II. ročník tohoto projektu a tímto zvu k jeho účasti
všechny „staré“ i nové zájemce.
Ještě jednou aktivitou se může knihovna pochlubit. Od října probíhá v jejich prostorách
výuka anglického jazyka pro děti od 2. ročníku a pro dospělé. Tento kurz je určen
zejména úplným začátečníkům.
Co napsat na závěr?
Vyberte si, milí občané, některou z nabízených aktivit a navštivte naši obecní knihovnu.
Určitě nebudete litovat.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice

Pozvánky do knihovny
Zveme všechny děti do kroužku anglického jazyka s názvem:
Angličtina pro děti
aneb učíme se hrou!
Kroužek je určen pro děti od 2. – 5. třídy ZŠ.
Výuka probíhá každé úterý v obecní knihovně od 17:00 – 17:30 hodin.
Obecní knihovna Ostrov u Macochy srdečně zve Vás a Vaše děti na II. ročník projektu
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM a
ŠKOLA NARUBY
Aneb čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
Setkání se koná každý sudý týden v úterý v době od 17: 00 – 17: 45 hodin
v prostorách knihovny.
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Rozsvěcování vánočního stromu
a předvánoční výstava
Začátek adventu letos
připadl
na
neděli
29. listopadu.
Novodobou tradicí, která
se váže k tomuto datu, je
rozsvěcování vánočních
stromů
v
českých
městech
a vesnicích.
Nejinak
tomu
bylo
i v Ostrově u Macochy.
Už v sobotu 28. listopadu
se pod nastrojeným
vánočním stromem sešlo
množství místních dětí
i dospělých, kteří se přišli na slavnostní rozsvícení podívat. Po krátkém projevu starosty
městyse JUDr. Františka Pernici dostaly slovo děti. Žáci mateřské, základní a základní
umělecké školy si připravili pod vedením svých vyučujících pásmo veršů a vánočních
koled. Odměnou za krásné vystoupení jim bylo první slavnostní rozzáření vánočního
stromu, který bude zdobit ostrovskou náves po celý další měsíc.
Následovala
předvánoční prodejní
výstava v budově
kina.
Svoje
dovednosti tradičně
předvedly vyhlášené
perníkářky z Ostrova
i okolí,
dále
výtvarnice,
které
zhotovily
vánoční
vazby a netradiční
dekorace. K prodeji
byly nabízeny květiny
i adventní věnce,
medové
produkty,
výrobky z Centra Pro
– oblastní charity Blansko, Domova Olga, zaujala originální bižuterie i vánoční ozdoby.
Závěrem mi zbývá jen popřát všem, aby advent a vánoční čas prožili tak slavnostně
a noblesně, jak se ho v Ostrově podařilo zahájit.
Mgr. Oldřiška Fíbková
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Z Ostrova až na Praděd - pěšky
V letošním roce pořádal pan
J. Sedlák pod hlavičkou
KČT Kotvrdovice pěší
dálkový etapový pochod
" Na Praděd ". Vyrazili jsme
ve čtvrtek 7. května
v 7:00 hod ráno z Ostrova
u Macochy. Po cestě se naše
skupina rozrůstala o další
odvážlivce. Cílem prvního
dne byla Náměšť na Hané,
vzdálená asi 45km. Druhý
den následovala trasa sice
kratší 27km, ale o to
náročnější. Asfalt a samá
rovina až do Uničova, okořeněná NS Luky Litovelského Pomoraví. Třetí den následovala
trasa 39 km, vedla přes Rešovské vodopády, Rabštejn, sedlo Skřítek až na Klepáčov
k penzionu Ztracenka. Poslední den už nám zbývalo jen asi 18 km. Prošli jsme Ztracené
Kameny, Jelení studánku, Petrovy kameny, Ovčárnu, až na nejvyšší vrchol Jeseníků Praděd
(nadmořská výška 1491). Celkem se zúčastnilo 29 turistů ve věku od 25 do 75 let. Bylo to
náročné, ale přesto jedinečné putování. Všem doporučuji!
Jaroslav Sedlák

SRPDŠ – poděkování a pozvánka
Milí spoluobčané,
SRPDŠ pracuje v naší obci už
nějaký ten pátek. Svou
činností příznivě přispívá
ke kulturnímu dění v naší
obci. Snad každý něco slyšel
o Drakiádě, Hejkalově stezce,
Karnevalu pro děti, Plese
SRPDŠ nebo o dětském dnu.
Veškerý výtěžek z těchto akcí
jde pro děti do MŠ a ZŠ
v Ostrově u Macochy.
Dětský karneval 2009

Jsem ráda, že se v obci najde pár nadšenců, kteří ve svém volném čase udělají něco pro
svoje děti a jejich kamarády. Chtěla bych poděkovat všem členům SRPDŠ, SDH Ostrov,
fotbalistům i dobrovolníkům, kteří nám s těmito akcemi pomáhají. Poděkování také patří
všem lidem, kteří na naše akce chodí, baví se a tím přispívají k jejich zdárnému průběhu.
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Přeji všem krásné vánoční svátky a spoustu zdraví v novém roce. Těším se na setkání při
některé z nejbližších plánovaných akcí:

24. 1. 2010
12. 2. 2010
14. 2. 2010

Dětský karneval
Ples SRPDŠ
Masopustní průvod obcí
Eva Vašíčková, předsedkyně SRPDŠ

Školní rok 2009/2010 v Ostrovské škole
1. září 2009 začal nový školní rok. Co všechno se od té doby na naší škole událo,
přinášíme v následujícím stručném výběru. Další zajímavé akce, včetně fotografií a videa,
je možné si prohlédnout na internetových stránkách školy www.zsostrovum.cz,
v sekci Aktuálně.
 Seznamovací dopoledne. Pro letošní nové šesťáky jsme připravili hned na druhý

školní den několik her, při kterých je čekala nejedna zapeklitá situace a úkoly, které bylo
potřeba vyřešit. Nejprve se rozehřáli při přetahování, pak se ocitli v poušti, kde
potřebovali sehnat vodu pro svůj tábor. Další exotickou zastávkou bylo Španělsko, kde
právě probíhaly býčí zápasy s toreadory. Nakonec se museli zachránit na malém ostrůvku
v džungli. Na tyto hry navazovala druhý den exkurze do Punkevních jeskyní.
Tomuto typu her se říká Icebrakers - lamače ledů. Jejich úkolem bylo během obou dvou
dnů zbourat bariéry mezi žáky, kteří se potkali ve třídě poprvé, a napomoci jim rychleji
navázat kontakty a kamarádství mezi sebou. Doufejme, že se tento záměr podařilo naplnit
co největší měrou.
 Překročení Rubikonu aneb jsem už „šesťák“. Ve dnech 23. – 25. 9. 09 se proměnila

ZŠ Lipovec v místo setkání žáků 6. ročníků škol Cirsia na akci Překročení Rubikonu.
Sešla se zde pětičlenná družstva všech 6 škol sdružení Cirsia (ZŠ Lipovec, Jedovnice,
Sloup, Podomí, Křtiny
a Ostrov
u Macochy).
Sdružení Cirsium vzniklo
již před mnoha lety, a tato
dnes již tradiční společná
akce je jedním z několika
společných projektů škol
Cirsia.
Úkolem šesťáků bylo
navrhnout 3 denní výlet
pro
svoje
spolužáky,
tj. žáky 6. ročníku.
V několika
soutěžích
získali
indicie
nutné
pro sestavení
trasy,
ke každému navštívenému
místu si opatřili informace z internetu a literatury, zjistili možnosti dopravy a stravování
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a výsledek své práce pak prezentovali před porotou složenou z řad ředitelů výše
zmíněných škol. Jako nejlepší byl vybrán návrh družstva ze školy v Ostrově, který
zahrnuje návštěvu větrného mlýna v Rudici, autokempu v Jedovnicích, koupaliště a ZOO
v Brně, arboretum ve Křtinách a Kateřinskou jeskyni. (O úspěchu reprezentantů z naší
školy jsme poslali článek do médií. Tento článek pak vyšel 1. 10. 2009 v periodiku
Deník.)
Poděkování patří učitelům ZŠ Lipovec, kteří velmi obětavě a kvalitně připravili letošní již
5. ročník Rubikonu.
 Projekt Třídění odpadů Naše

škola se zapojila do aktivity třídění
odpadů. Chceme vést žáky k tomu,
aby se zamýšleli, jak se dá věc, která
je již k nepotřebě, znovu využít, např.
jako druhotná surovina.
Celý tento projekt je sestaven s tím
záměrem, že si žáci sami zpracují
problematiku třídění a zpracování
odpadů, seznámí se navzájem
s výsledky svého bádání, a sami se
budou podílet i na zajištění sbírání
a třídění odpadů (např. výroba
jednotlivých nádob dle druhů odpadů,
sběr papíru, tematické exkurze týkající se dané problematiky apod.).
Z dalších událostí ještě vybíráme:
 Exkurze na Holštejn (1. stupeň –
viz fotografie)
 Ajaxův zápisník – letos již druhé
setkání s Policií ČR, tentokrát
na téma dopravní výchova.
 Vystoupení
hudební skupiny
Marbo na téma kapela na turné.
 Laboratorní práce - pitva ryby snažíme se umožnit našim žákům co
největší kontakt se skutečnou
přírodou (např. vloni jsme se vydali
na exkurzi do Tater, byli jsme ve
Slovenském ráji, navštívili jsme muzeum s expozicí minerálů a hornin v Brně,
prozkoumávali jsme Rudické propadání, byli jsme v Rakoveckém údolí na přírodovědné
exkurzi apod.).
 Návštěva v ZOO
 Divadlo - Princezna na hrášku (probíhalo celé v angličtině).
 Projekt Listnaté stromy - žáci zpracovali poznatky o listnatých stromech, nyní
pracují na tématu jehličnany.
 Rozsvěcování vánočního stromu doprovázené vystoupením dětí z mateřské školky
a našich žáků navštěvujících ZUŠ Jedovnice.
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 Návštěva obecního úřadu ve Vysočanech a v Ostrově – interview s panem
starostou na téma odpady v obci.
 Zážitkové dopoledne pro děti z vysočanské školy aj.
Mgr. Karel Hasoň

Antarktida ve Vysočanech
Srdečně Vás zveme na přednášku a promítání fotek
z expedice na Antarktidu.

20. prosince 2009 (neděle)
Sál KD ve Vysočanech
Začátek v 15 hod.
Promítat bude Mgr. Karel Hasoň, který se na přelomu roku
2008 a 2009 zúčastnil výpravy do Jižní Ameriky a na Antarktidu.
Pořádá ZŠ Ostrov ve spolupráci s OÚ Vysočany.
Vstupné dobrovolné

Betlémské světlo
Betlémské světlo, které ve Vídni dostali brněnští skauti od rakouských, zaplápolalo při
nedělní mši 13. 12. v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně. V naší obci si tento
atribut Vánoc budou moci do svých domovů občané přinést v neděli 20. 12. po skončení
nedělní bohoslužby.

Silvestrovský ohňostroj
Zveme všechny občany na silvestrovský ohňostroj, který se
uskuteční v tradičním čase a na tradičním místě, tedy v 0.30 hod.
u vánočního stromu.

Vánoční koncert žáků ZUŠ odložila chřipka
Z důvodu vysoké nemocnosti dětí a v návaznosti na vyhlášení
ředitelského volna v ZŠ Ostrov u Macochy se vánoční koncert žáků ZUŠ
přesunuje z původně plánovaného termínu 13.12. 2009 na 10. ledna 2010.
Jedinečnou atmosféru Vánoc si tak připomeneme v novoročním čase.
Možná tedy do sálu kina dorazí i Tři králové. Kdo ví?
Registrováno Okresním úřadem Blansko pod č.j. o370100399. Šéfredaktor Mgr. Josef Škvařil, zástupce
šéfredaktora Mgr. Oldřiška Fíbková, redakční rada: JUDr. František Pernica, František Hlaváček, Margit
Podrazilová, Mgr. Soňa Švrčinová, Michal Fíbek, Jaroslav Sedlák. Vydavatel a adresa redakce:
Úřad městyse Ostrov u Macochy. Neprošlo jazykovou úpravou. Vyšlo v Ostrově u Macochy dne 15. 12. 2009
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