VLAŠTOVKY
Jednou z drobných letních
radostí
jsou
pro
mne
vlaštovky na farním dvoře.
Jejich přílet očekávám každý
rok s trochou napětí, kolik jich
bude. Jejich cesta na jih
a zpátky
nedopadne
pro
všechny
vždycky
dobře.
Jednou přiletěly jen dva páry,
to bylo docela smutné. Letos
to bylo naopak radostné,
přiletělo jich víc, než bylo
hnízd
vybudovaných
v minulých letech.
Na to, že jeden pár přebývá, jsem přišel až po několika dnech. Vedle obydlených hnízd
byla ještě plošinka, kterou jsem považoval za zbytek starého hnízda, které už podlehlo
zubům času. Téměř pokaždé tam seděla jedna nebo dvě vlaštovky. Domníval jsem se, že
tam jen odpočívají na čerstvém vzduchu, i když mě také napadlo, že tam mají ‚trucovnu‘,
protože v omezeném prostoru hnízdečka přece musí působit „ponorková nemoc“. Nebo
jsou ty dvě vlaštovky lenoši, kterým se nechce pracovat a vychovávat vlastní potomstvo,
takže se spokojí s minimalistickým hnízdečkem, které je chrání aspoň před deštěm
a kočkami?
V té době jsem křtil dvě děti nepokřtěných rodičů. Chodily do náboženství už
v mateřské škole a pak i na základní a byly pravidelně na mši v jedné z kaplí jedovnické
farnosti, takže bylo vhodné je pokřtít, aby mohly s ostatními také chodit k přijímání.
Problém byl v tom, jak mám při obřadu mluvit o významu křtu a při tom ‚neshodit‘ rodiče
dětí, kteří se přece mohli nechat pokřtít také. Při pohledu na torzo hnízda obsazené
dvěma ptáčky a pak na suchou trávu na dvoře mě napadlo, že to dám dohromady a budu
dětem před jejich křtem vyprávět o tom, jak ty vlaštovky nemohou dokončit své hnízdo,
protože je moc sucho, nikde ani trocha bláta, a k Olšovci je to na dopravu stavebního
materiálu příliš daleko, takže těm dvěma nezbývá nic jiného, než čekat, až zaprší. Pak
jsem to přirovnal k situaci lidí, kteří si – jak nám to líčí první kapitoly Bible – mysleli, že
jim bude lépe bez Boha, protože podlehli dojmu, že je ošidil, když nechce, aby poznali zlo.
Tím spustili celou tu lavinu všeho špatného v dějinách lidstva, které se dodnes potýká s
problémem rozlišování mezi dobrem a zlem, a také s tím, že i když má ty nejlepší úmysly,
výsledky jim neodpovídají. Odrazovým můstkem pro řešení je křestní polití vodou, které
potřebujeme stejně jako ty vlaštovky déšť.
Nevím, nakolik bylo srozumitelné to křestní kázání, ale křest proběhl v pohodě, malí
katechumeni zvládli obřad na jedničku, jejich spolužáci a kamarádi jim zazpívali, a všichni
se při odchodu tvářili radostně a spokojeně. Jen mě trošku trápila výčitka, že jsem si to
s tím hnízdem nedostavěným kvůli extrémnímu suchu vymyslel, že je to možná ve
skutečnosti jinak, a že to děti v září, až budou s ostatními školáky trávit víkend na faře,
zjistí a budou se mě ptát, proč to hnízdo pořád ještě není hotové, když už tolikrát pršelo.
Pršet začalo ještě týž den a pršelo pak celou noc a den následující. To už jsem musel
myslet na jiné věci a vlaštovky jsem pustil z hlavy. Vzpomněl jsem si na ně, až když jsem
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večer schovával auto do garáže. Při odchodu jsem pozvedl hlavu ke stropu a chvíli zůstal
zírat. Ono to nehotové hnízdo už bylo z poloviny hotové! A zítra to jistě ty malé stavitelky
dodělají, takže můžu dětem ukázat, jak voda pomohla vlaštovkám, a připomenout, že
stejně nám pomáhá křestní voda. Jenom se trochu bojím, aby ta budovatelská rychlost
neměla negativní vliv na kvalitu a trvanlivost vlaštovčího příbytku.
Když budete chtít, můžu to nové hnízdo ukázat i vám. Pro mě je teď připomenutím
toho, jak se kolem nás dějí drobná dramata neřešitelných situací, pro které často máme
nesprávný a nespravedlivý výklad, a teprve když jsme sami v tísni, vyburcuje to naši
fantazii, abychom se na věc podívali z jiného pohledu, uvědomili si širší souvislosti
a abychom ty postižené, když už jim nemůžeme pomoci, alespoň pochopili.
Václav Trmač, farář

POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE
POKRAČOVÁNÍ UDÁLOSTÍ ROKU 1957
Oprava doškového domku č. 110
Tak, jak v popisu obce najde čtenář, že jsou v naší obci dva domky s doškovou
střechou, nastává zde změna ta, že domek č. 110 v „Podsedkách“ byl prodán mladým
manželům Svobodovým ze Šošůvky, kteří po určitých přípravách materiálu se pouští do
opravy. Dne 20. srpna 1957 dostává domek nový vzhled tím, že jako v první etapě je
vyměněna došková střecha za červenou křidlici. V další etapě se připravují na opravu
obytných místností.
Tímto vyřazením nám zůstává v naší obci jediný mohykán s doškovou střechou,
domek č. 43 na Bělé.
Sověti v naší obci
Dne 9. září 1957 navštívila na svém zájezdu po ČSR skupina 15 mladých sovětských
dělníků a techniků naši obec. Zúčastnili se strojírenské výstavy v Brně, navštívili
Moravský kras a měli zájem o venkov. Jejich návštěva byla ohlášena v poslední chvíli,
avšak uvítání se zúčastnilo velké množství občanů. Nechyběla ani místní dechová hudba.
Přijeli v odpoledních hodinách a vystoupili u budovy MNV, kde je uvítal jménem KSČ
a MNV tajemník Jan Pernica a za Výbor žen je uvítala Filoména Kneslová.
Tajemník Jan Pernica vyjmenoval hostům všechny budovatelské práce v naší obci od
roku 1945 a dnešní život našich občanů.
Vřelý díky za uvítání přednesl vedoucí skupiny Sovětů mladý technik, který přišel
mezi své bratry na Moravu. Velký potlesk za upřímná a opravdu přátelská slova
vycházející z úst bojem zkušeného Sovětského bratra byla odpovědí od všech
přítomných.
Srdečně se na krátkou dobu rozloučili a odešli na prohlídku kravína, kde bylo právě
ustájeno 60 kusů hovězího dobytka. Několik se jich rozešlo po prohlídce obce.
Večer se konalo v hostinci u Zouharů veřejné seznámení s hosty a na jejich počest se
konala taneční zábava. Žáci naší střední školy jim zde zazpívali několik Sovětských písní.
Bylo to družné a upřímné seznámení a skutečnost je ta, že hosté se u nás cítili vskutku
jako doma.
Rybolov
Dne 6. října, t. j. v neděli odpoledne, byl proveden členy rybářského spolku z Rájce nad
Svitavou výlov našeho rybníka. Výsledky nebyly takové, jak se očekávaly, a dle výpovědi
rybářů prý chyběl značný počet kaprů. Rybářský spolek v Rájci má tento rybník pronajat
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od MNV za 500 Kčs ročně. Výlov byl stanoven na dřívější dny, avšak po deštivém září byl
silný přítok vody, takže vypouštění trvalo mnohem déle. Bylo vyloveno pouze 107 kaprů
a menší počet štik.
Epidemie chřipky
Snad vlivem celoměsíčního zářijového deštivého a sychravého počasí zachvátila naši
obec epidemie chřipky. Byla to nemoc, která se projevovala bolením hlavy a velikými
horečkami. Byli postižení dospělí občané, avšak nejvíce děti, což svědčí o tom, že ve škole
chybělo střídavě skoro 50 % žactva. Nemoc si vyžadovala průměrně týden ležení v klidu.
Oslava VŘR
V neděli dne 10. listopadu konala se v hostinci u Zouharů ve 14:30 hod oslava
40. výročí Velké říjnové revoluce. Program měly děti místní školy a to od nejmenších až
po největší.
O významu Velké říjnové revoluce promluvil tajemník MNV Jan Pernica. V 16:30 hod.
byla oslava zakončena písní práce.
Úmrtí presidenta republiky
Ve středu ráno dne 13. listopadu 1957 se objevily v naší obci na budově MNV a na
škole černé smuteční prapory. Němě nám ohlašovaly smutnou zvěsť, že v brzkých
ranních hodinách zemřel v jednom státním sanatoriu po krátké a těžké nemoci president
Republiky československé Antonín Zápotocký ve věku 73 roků.
Zpráva o úmrtí byla tím bolestivější, že jeho spolupracovníci nebyli ve vlasti. Byli jako
vládní delegace v čele s předsedou vlády Viliamem Širokým v Moskvě na oslavách
čtyřicetiletého výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Tato smutná zpráva je zastihla
v Moskvě. Urychleně se vrátili letadlem domů, aby zařídili státní pohřeb. Byl stanoven na
pondělí dne 18. listopadu v poledních hodinách ze staroslavného Pražského hradu.
Ostatky se zesnulým byly vystaveny ve Španělském sále od nedělních ranních hodin.
Nekonečné zástupy občanů z celé republiky šly vzdát poslední poctu velkému
mrtvému. Čestnou stráž u rakve mimo našich vládních činitelů, drželi také státníci ze
všech zemí socialistického tábora.
V budově Ústředního výboru KSČ v Praze byly vystaveny kondolenční listiny, kde
všechny vrstvy obyvatelstva projevily svým podpisem soustrast k tomuto úmrtí.
Také v naší obci zařídil MNV s Výborem žen smuteční vyzdobení jedné přízemní
místnosti ve škole naproti kostelu.
V neděli ráno dne 17. listopadu od 7:00 hod do 17:00 hod střídali u vyzdobeného
katafalku čestnou stráž po 30 minutách členové NV, ženy Výboru žen, pionýři a členové
všech masových složek v naší obci. Stáli současně jeden muž, jedna žena, jeden pionýr
a jedna pionýrka.
Po celý den chodili místní občané, ať rolníci, dělníci a děti podepisovat kondolenční
listiny. 11 těchto listin s 570 podpisy bylo z naší obce odesláno na ONV Blansko.
Od úmrtí až do skončení pohřbu byl vyhlášen v celé zemi smutek. Nekonaly se žádné
zábavy, divadla ani sportovní podniky.
Tragický skon nejstaršího občana J. Kuchaře č. 213
V neděli dne 17. listopadu 1957 vracel se před 18:00 hod ke svému domovu
v „Podsedkách“ 86letý důchodce Josef Kuchař.
U takzvaného „Stávku“, tedy ani ne celých 100 m od svého bydliště, najel na něj přímo
zepředu motocyklista Nezval ze sousední obce Vilémovic. Prudkým nárazem se Josef
Kuchař svalil na záda a úderem hlavou na silnici zůstal ležet v bezvědomí, dávaje známky
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života najevo silným chrčením. Přivolaný samaritán Fr. Zouhar č. 79 a po chvíli přítomný
místní lékař Dr. Klen, provedli patřičné opatření, avšak bez kladného výsledku, poněvadž
zraněný měl silný otřes mozku a krvácení v hlavě, na což také asi za 2 hod. zemřel, aniž by
nabyl vědomí.
Zemřelý byl nejstarším občanem z mužů v naší obci. Při tomto věku byl úplně zdráv,
což svědčí o tom, že před několika týdny pomáhal rodině vybírat v poli brambory, třebaže
v tomto roce byla tato práce zvláště svízelná po celoměsíčních zářijových deštích.
Zemřelý byl průkopníkem perleťářství v naší obci a ještě při tomto vysokém stáří si
tímto řemeslem do poslední chvíle přivydělával. Za doprovodu místí dechové hudby
a značné účasti spoluobčanů byl ve středu dne 20. listopadu 1957 pochován na místním
hřbitově.
Zesnulý má ze sourozenců 83letou sestru Marii Flekovou č. 211, která však jinak
zdráva, ale pro obtížnou chůzi se nemohla pohřbu zúčastnit. Poněvadž měla přání se se
svým bratrem rozloučit, odvezl ji do domu smutku místní lékař Dr. Klen autem. Tichým
pláčem se u rakve se svým bratrem rozloučila a museli ji zase odvézt domů. V jediném
roce ztratila naše obec dva nejstarší občany, kteří zemřeli na následky těžkého úrazu.
Úmrtí nejstarší občanky M. Kolmačkové č. 224
V úterý dne 17. prosince 1957 zemřela ve večerních hodinách Marie Kolmačková č.
224. Ve čtvrtek dne 19. prosince ji doprovodili občané na místní hřbitov k poslednímu
odpočinku. U hrobu se jako s nejstarší občankou naší obce rozloučil předseda MNV
Jos. Kuběna.
Zemřelá byla téměř do posledku zdráva a zemřela po krátké nemoci. Za 9 dní, t. j.
28. prosince, by se dožila 90 roků.
Rok 1957 začal prvním pohřbem nejstaršího občana a skončil dvanáctým pohřbem
s nejstarší občankou.
První skútr
Před Vánočními svátky uviděli naši občané projíždeti po vesnici motocykl
neobvyklého modelu. Mnozí, kteří se nezúčastnili strojírenské výstavy v Brně, nevěděli,
co je to za zvláštní stroj, je to skútr československé výroby který si zakoupil Rostislav
Hložek č. 71.
Počet návštěvníků v „Balcarce“
Za rok 1957 navštívilo jeskyni „Balcarku“ celkem 87 783 osob. Znatelná byla větší
návštěva v době pořádání „Strojírenské výstavy“ v Brně, kdy od 8. do 22. září navštívilo
„Balcarku“ 13 179 návštěvníků, z nichž bylo 132 cizinců z 10 států.
Celkem však zde byli návštěvníci ze 26 států v počtu 4 823 osob. Byli to: Rusové,
Poláci, Bulhaři, Němci, Jugoslávci, Korejci, Maďaři, Rumuni, Litevci, Američané, Angličané,
Francouzi, Egypťané, Řekové, Dánové, Indové, Afričané, Albánci, Rakušané, Číňané,
Švýcaři, Švédové, návštěvníci ze Syrie, Italie, Holandska a Belgie.
Sňatky, narození, úmrtí
V roce 1957 bylo uzavřeno pouze 5 sňatků.
Narodilo se celkem 23 dětí, z nichž je 16 chlapců a 7 děvčat.
Zemřelo celkem 12 osob, z toho 8 mužů a 4 ženy.
K 1. 1. 1958 máme v obci 22 občanů přes 80 roků, z nichž je 18 žen a 4 muži.
V dalším čísle zpravodaje budou zveřejněny události z r. 1958.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
5

UMĚNÍ STÁRNOUT
Zamyslíme-li se nad slovem stárnutí, dojdeme k poznání, že nejde o žádné umění.
Stárnutí je totiž normální biologický vývoj a je v souladu s naplňováním zákona přírody.
Tak jako každá pravda, má i stárnutí svoje „ale“. Moderní lékařské stanovisko o stárnutí
vychází z pohledu do lidské duše.
Ničím nevyvratitelnou skutečností však zůstává fakt, že nejmodernější lékařská věda,
zejména pokud jde o prevenci, včetně sociální kultury života, oddaluje úmrtnost natolik,
že lidský život se prodlužuje nejméně o 10 roků. Jde tedy zcela zřejmě o příznivé
ovlivnění tělesného stavu člověka a o zvýšení jeho odolnosti vůči nemocem.
Prodlužování délky života je dáváno do souvislosti s dědičností. Působí tu ovšem také
přemáhání sobeckosti a sobeckost je charakterizována jako choroba duševní, která je
zapřisáhlým nepřítelem stáří, protože ruší nezbytně potřebný klid.
Naproti tomu například láska staršího člověka k dětem, zvláště pak k vnukům, zcela
vyplňuje život starých lidí. Je až dojímavé pozorovat, jak vlastně syn, či dcera se dávají na
vlastní vrub, svou vlastní cestou života. Je pochopitelné, že rodiče se těší z jejich štěstí,
trpí současně s jejich bolestmi a jsou tichými pomocníky v jejich životním boji. Dokonce
často dochází ke skutečnosti, že dědeček, nebo babička jsou připoutáni k vnoučatům
silnějším poutem než vlastní rodiče. Protože nejsou nijak vázáni na svoje životní
povinnosti, nacházejí dostatek času a smysl pro dětskou potřebu. Jsou ochotni si hrát,
vypravovat zajímavé pohádky a vyslechnout pozorně až do konce dětské důvěrnosti.
Vždyť i tělesná síla dítěte je přizpůsobena jejich silám. Poslední kroky starého člověka
tedy zní stejným rytmem jako dětské.
Symbolem stáří nejsou však pouze bílé vlasy, vypadané zuby a hluboké vrásky. Jde
o poznání a pocit, že se připozdívá a že jeviště života je připraveno pro další generaci.
Opravdovou nemocí a neduhem stáří není, jak by se na první pohled zdálo, oslabení
tělesné, ale mnohem nebezpečnější je duševní lhostejnost. To, co pomalu, ale jistě mizí na
prahu stáří, je pracovní schopnost. A zde vyvstává otázka, nad níž je třeba se zamyslet,
jestli je možné si zachovat ten mladistvý zápal a naději, spolu s přesvědčením, že krása je
spojena s inteligencí a dobrotou srdce?
Umění stárnout spočívá v denním boji. Proto je nutné, pokud možno vlastní
schopností a bez pomoci druhých, učinit si z konce života, přes všechny větší, či menší
překážky, šťastné období. Pravdou je, že ten, kdo se chce dožít dlouhého života, musí
hned na počátku bojovat proti lhostejnosti ke svému okolí, neboť nejpomaleji stárnou ti
lidé, kteří si dovedou uchovat svoji vlastní užitečnost i pro druhé.
Takovým zářným příkladem je náš občan pan Ing. Vladimír Svoboda. Ve svém, již
pokročilém věku, neustále studuje historii, publikuje v různých časopisech a v rámci
svých možností i sportuje. Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za všechny účastníky
zájezdu do Vídně, který skvěle připravil a celým zájezdem také slovně provázel.
Dozvěděli jsme tak mnoho zajímavého z historie o našich slavných krajanech ve Vídni, ale
také o všech významných budovách a událostech. Přivezli jsme si tak nejen skvělé zážitky,
ale také poučení z toho, že stáří může být i pěkné, pokud je takhle aktivně naplněno.
Přejeme panu Ing. Svobodovi a jeho paní Marušce pevné zdraví a mnoho úspěchů při
naplňování jeho koníčků a na další zájezdy se moc těšíme.
Anežka Šenková
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AKTIVITY OBECNÍ KNIHOVNY
Stalo se již tradicí, že každý školní rok probíhají v obecní knihovně projekty,
zaměřené na podporu čtenářství. Letos se knihovna zapojila už čtvrtým rokem.
Kromě pravidelných setkání v knihovně, každý sudý týden, se konaly ještě jiné akce.
V měsíci listopadu se na náš projekt přijela podívat regionální televize RTA Prima
a o našem projektu odvysílala hned následný den televizní spot.
V měsíci březnu navštívila knihovnu paní Eva Mrázková – spisovatelka a editorka
nakladatelství EDIKA a popovídala nejen dětem, ale také dospělým, jak se dělá kniha.
Rádi se také scházíme k různému tvoření. V dubnu se konala již 3. pracovní dílna pro
děti a jejich rodiče. Tvořili jsme domácí mazlíčky – želvu a akvárium s rybičkami.
Letošní zakončení projektu „Celé Česko čte dětem“ proběhne v sobotu 23. 6. od
15 hodin, kdy od budovy knihovny budeme putovat za pohádkou a pověstí po naší obci.
Na toto zakončení zveme všechny milovníky pověstí a knih.
Na závěr bych chtěla poděkovat touto cestou všem dětem a jejich rodičům za aktivní
přístup ke čtení a srdečně zvu všechny do knihovny na další ročník projektu, který začne
od října.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice
Provozní doba knihovny o prázdninách – dovolená 17. 7. – 14. 8. 2012

OCENĚNÍ KNIHOVNY
Ve středu 11. dubna 2012 se
v Moravské zemské knihovně
v Brně uskutečnil druhý ročník
Slavnostního setkání knihoven
obcí Jihomoravského kraje. Na
setkání bylo oceněno dvanáct
knihoven obcí Jihomoravského
kraje za vynikající práci pro
rozvoj
obce
v oblasti
knihovnictví a kultury.
Akce se konala za podpory
Krajského
úřadu
Jihomoravského kraje.
Za Jihomoravský kraj přijal
pozvání hejtman JUDr. Michal Hašek, dále pak radní za oblast kultury a památkové péče
Ing. Pavel Balík a vedoucí odboru kultury a památkové péče JUDr. Hana Holušová.
Národní knihovnu ČR zastupovala Mgr. Ladislava Zemánková z Knihovnického institutu.
Za blanenský region bylo uděleno ocenění Místní knihovně Ostrov u Macochy.
Mgr. Soňa Švrčinová pracuje v knihovně od roku 1992 a celou dobu se snaží
o modernizaci knihovny a jejích služeb. Internet funguje v knihovně od roku 2002.
Automatizovaný program byl zakoupen v roce 2003, proběhlo zkatalogizování knih a od
roku 2009 byl zahájen výpůjční proces.
Současně pracuje paní knihovnice od roku 2008 pravidelně s dětskými čtenáři v rámci
projektu Celé Česko čte dětem, který podporuje rozvoj čtenářství u dětí všech věkových
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skupin. Do knihovny jsou zváni rodiče i s dětmi na pravidelná čtení a povídání o knihách
nebo na výtvarné dílny.
Paní knihovnici, Mgr. Soně Švrčinové, bylo uděleno ocenění za modernizaci
knihovnických a informačních služeb v obci a za aktivní podporu dětského čtenářství
v obci.

OSTROVY – ČÁST VI.
Díl šestý, okres Žďár nad Sázavou a dnešní cíl našeho putování, Ostrov nad Oslavou.
Obec má název zřejmě podle místa, které bylo obtékáno řekou Oslavou
a Bohdalovským potokem. Leží v nadmořské výšce 530 metrů a v současnosti zde žije
přes 950 obyvatel. Založen byl Ostrov pány z Lomnice po roce 1250. Za Jakuba Míty
z Vostrova bylo v obci postaveno rytířské sídlo, pivovar a čtyřobloukový most přes
Oslavu. Obec získala tehdy některá měšťanská práva, zvláště právo tržní. Zlé časy přišly
po Bílé hoře, kdy obec ztratila svoji samostatnost a navíc roku 1621 zcela vyhořela. Na
spáleništi fary byla o sto let později, dle návrhu Jana Blažeje Santiniho, postavena panská
hospoda. Je to ojedinělá barokní stavba, která má středoevropský architektonický
význam. Již 17. století obec užívala na pečeti obraz jelena a ještěrky, znamení z erbu
vladyků z Radostína. Jako městečko byla obec uváděna již v kupních smlouvách v roce
1709, ale ke skutečnému povýšení na městys došlo 1. února 1922, tehdy ještě bez udělení
znaku. Ten, spolu s praporem byl udělen 14. srpna 2001. Ostrov se „nad Oslavou“ píše od
roku 1920. Status městyse byl obci vrácen v roce 2006.
K zachovalým památkám patří kostel sv. Jakuba Většího, připomínaný již roku 1370
a do dnešní podoby přestavěný roku 1885. Mezi kostelem a zájezdní hospodou stojí
socha sv. Jana Nepomuckého, vysvěcená v roce 1755. Před místní školou, která ve vsi, dle
kroniky, fungovala již v roce 1753, stojí památníky věnované obětem obou světových
válek. Od roku 1927 je v provozu kino, patřící původně spolku Orel. Návštěvníky zcela
určitě zaujme deset oblouků železničního viaduktu, který se od roku 1953 klene ve výšce
25 metrů nad řekou Oslavou. Poblíž stojí kaplička Panny Marie, s údajně léčivou vodou.
V těsné blízkosti obce vyrostla na Bohdalovském potoce přehrada. Šestnáct hektarů
rybářského ráje, který znají nejen místní.
Jako všude jinde, i zde působí řada spolků. Dobrovolní hasiči hasí od roku 1892, svoji
první motorovou stříkačku dostali v květnu roku 1939, aby ji hned po deseti dnech
využili u prvního požáru. Místní sokolové založili svoji jednotu roku 1920. Od vojenského
útvaru v Havlíčkově Brodě odkoupili dřevěnou koňskou jízdárnu, přestěhovali, znova
postavili a do roku 1929 užívali, než do základu vyhořela. V současné době má TJ Sokol
přes sto členů, závodně se hraje např. stolní tenis. V obci dále funguje šipkový oddíl
Alvarez a hokejový tým HC Ostrov, hrající místní Vesnickou hokejovou ligu, tedy VHL.
Místní milovníci létajících strojů se vyřádí v nedalekém Sazomíně, kde se rozkládá letiště
s hangárem. Obec vydává pravidelně svůj Ostrovský zpravodaj, který čtou i občané osady
Suky. Ta je součástí obce od roku 1960. V Ostrově se sbíhá sedm silnic, je sem velice
dobré vlakové i autobusové spojení. I tato skutečnost nás může zlákat k příjemnému
letnímu výletu. Třeba zrovna na ryby.
A kam budou směřovat naše kroky v příštím díle? Zavítáme do okresu Tachov, do
Ostrova u Stříbra.
Lubomír Mayer, Ostrov u Karlových Varů
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NAŠI FOTBALISTÉ SKONČILI NA ČTVRTÉM MÍSTĚ
Fotbalové jaro letošního roku již skončilo a nyní se můžou hráči i fanoušci tešit na
příští soutěžní ročník. Co nám přinesla poslední sezóna? Mnoho radosti, naděje a nakonec
i zklamání a zmaru.
Po podzimní části naši fotbalisté okupovali dělené čtvrté místo společně s nedalekými
Kotvrdovicemi, při rekordním zisku 26 bodů, skóre 30:22. Do jarní části sezóny jsme šli
navíc posíleni o středního záložníka Zdeňka Kubicu, který se ihned stal tvůrcem hry
a rovněž i kanonýrem. Hráči i fanoušci tak po očku pošilhávali po okresním přeboru. Jaro
jsme však nezačali výsledkově dobře. První dvě utkání jsme prohráli nejtěsnějším
rozdílem s postupujícími celky Lipůvky a Vilémovic (1:0), poté následovala série výher.
Tato série ale byla narušena zbytečnými ztrátami se slabšími celky a to prohrami
s Vískami 2:3 a ve Vavřinci 1:2. Tato dvě zbytečná zaváhání nás připravila o reálné šance
na zisk druhého místa v tabulce. O možnost postupu se náš tým připravil nevědomky až
v posledním zápase na půdě Kotvrdovic, který prohrál 2:0. Postupovou bránu tak
otevřela mužstva Lipůvky, Vilémovic a Kotvrdovic. Naše družstvo skončilo na
bramborové 4. příčce s konečným ziskem 47 bodů při skóre 63:44.
I přes to, že nám postup do okresního přeboru nakonec unikl mezi prsty, můžeme se
na tuto sezónu dívat s pocitem dobře odvedené práce. Prakticky celou sezónu jsme se
drželi v popředí tabulky, hráli jsme útočný fotbal, vstřelili jsme 63 branek a diváci se
rozhodně nenudili. Toto je výrazná změna oproti předchozím sezónám, kdy jsme
okupovali spíše druhou polovinu tabulky. Tabulku střelců ovládl Mirek Gross (18),
následovaný Lubošem Dáňou (13) a Zdeňkem Kubicou (11). Kladem sezóny je, že jsme
každého našeho soupeře alespoň jednou porazili a s žádným z našich soupeřů nemáme
zápornou bilanci. Naopak negativem je velké množství ztracených bodů proti slabým
soupeřům v průběhu celé sezóny, které nás nakonec stálo postup. Pouze Lysice a Velké
Opatovice jsme porazili v obou soutěžních utkáních, a to je málo. Pro příští soutěžní
ročník nastane v III. třídě
průvan, neboť se zde objeví
hned pětice nových, či
staronových týmů (Skalice,
Lažany, Svitávka, Adamov
a Voděrady). Přibude nám
cestování, naopak jsme přišli
o atraktivní derby s blízkými
soupeři. Nejbližším soupeřem
je dnes družstvo Vavřince.
Nyní
nastává
doba
odpočinku a spřádání plánů
na novou sezónu, která začne
v první polovině srpna.
Snahou našeho mužstva bude
napodobit letošní sezónu,
zejména atraktivním herním
pojetím, pravidelným bodovým ziskem a umístěním v horních patrech tabulky. Pevně
věříme, že si na naše zápasy najde cestu více fotbalových příznivců v naší obci.
Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Knihovna dostala ocenění
Významného uznání se dostalo místní knihovně v dubnu letošního roku. Obdržela
totiž z rukou hejtmana Jihomoravského kraje ocenění za rozvoj veřejných knihovnických
a informačních služeb v obci a za podporu kulturního a společenského života.
Blahopřejeme vedoucí knihovny Mgr. Švrčinové za vzorné vedení knihovny, která má
v kulturním životě naší obce nezastupitelné místo.
Opravíme kašnu na náměstí
V letošním roce schválila Rada městyse záměr opravit kašnu na náměstí. Dominanta
našeho náměstí byla ještě na začátku letošního roku v havarijním stavu. V průběhu dubna
byla položena nová kamenná deska po obvodu kašny. Pokračování oprav chystáme
během léta, kdy se cementovou směsí vymaže sokl u kašny a opraví se opadávající omítka
z obvodového zdiva.
Revitalizace Lopače začala
Začátkem května se rozběhla
tolik
očekávaná
stavba
„Revitalizace
Lopače
a protipovodňová
opatření“.
Stavební činnost začala na
rybníku, kde už máme skoro
hotový
bezpečnostní
přeliv.
Rovněž byla zahájena oprava
hráze a břehu „pod Brdem“.
V průběhu měsíců srpna až října
proběhne
odtěžení
a vývoz
sedimentů. Zde lze očekávat
zvýšený
provoz
těžkých
mechanizmů ve spodní části obce.
Řidiče proto žádáme o opatrnost a všechny občany v této části obce o trpělivost.
O jaké dotace letos bojujeme
Městys Ostrov u Macochy podal v letošním roce celkem 11 žádostí o dotaci. O finanční
podporu žádáme Jihomoravský kraj (Dopravní automobil, střecha u kina, dámské toalety
v KD, oprava kapličky na Sadové, oslavy výročí 100. let povýšení na městys, provoz
Turistického informačního centra, úroky z přijatých úvěrů), dále jsme podali 2 žádosti
o dotaci na stavbu dětského hřiště na ul. Zahradní (Ministerstvo pro místní rozvoj
a Nadaci ČEZ). Ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou jsme pak podali 2 žádosti
k 7. výzvě Místní akční skupiny (Rekonstrukce ubytovny v KD a výměna oken a dveří
v KD). Další společnou žádost o dotaci jsme podali ve spolupráci se Svazkem vodovodů
a kanalizací (Čerpací stanice u KD).
K dnešnímu dni máme už potvrzenou dotaci na dopravní automobil pro SDH
(400 tis. Kč), který budou využívat rovněž naše základní a mateřská škola. Dále máme
podpořenu žádost o dotaci na opravu kapličky na Sadové (20 tis. Kč). Kde jsme úspěšní
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bohužel nebyli, jsou dotace na dětské hřiště. Nadace ČEZ naši žádost nepodpořila,
u Ministerstva pro místní rozvoj jsme na seznamu náhradníků. Přesto se budeme snažit
dětské hřiště „V dolině“ vybudovat z vlastních zdrojů už v letošním roce. Ostatní žádosti
jsou prozatím otevřené.
Závěrečný účet za rok 2011
Dne 14. 6. 2012 schválilo Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy závěrečný účet za
rok 2011. Definitivně tak bylo potvrzeno hospodaření obce v loňském roce. Příjmy obce
dosáhly v tomto roce 11 344 750 Kč, výdaje byly 14 818 007 Kč. Obec tedy v roce 2011
hospodařila se schodkem ve výši 3 473 257 Kč. Tato ztráta je zapříčiněna zejména
hospodařením předchozího zastupitelstva městyse. V roce 2011 jsme totiž museli
dokončit několik staveb, které byly zahájeny již v roce 2010 a na které se v loňském roce
musely vynaložit nemalé náklady. Jednalo se zejména o dostavbu podporovaných bytů
(2 845 000 Kč), dále o dešťovou kanalizaci na ulici Bělá (1 885 000 tis. Kč). V loňském
roce jsme také museli platit splátky z úvěrů přijatých v minulosti (1 206 000 Kč) a úroky
z těchto úvěrů (273 000 Kč). Vloni jsme tak museli zaplatit za rozhodnutí pocházející od
předchozího vedení obce částku přesahující 6 200 000 Kč. I do budoucích let musíme
počítat se splácením dluhů a úroků z těchto úvěrů vzniklých v roce 2008 a 2010. Každý
rok tak budeme muset odložit částku vyšší než 1 mil. Kč.
Už při sestavování rozpočtu bylo jasné, že se budeme pohybovat v záporných číslech.
Proto nebylo možné zahajovat další akce, které by vyžadovaly investice z obecních
prostředků. I přes to jsme provedli přestavbu gymnastického sálu v budově ZŠ (cca
400 000 Kč), za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu jsme
pořídili malotraktor včetně příslušenství (650 000 Kč, výše dotace byla 240 000 Kč), dále
jsme museli provést nátěr střechy Kulturního domu (50 000 Kč) a přispěli jsme ZŠ a MŠ
na pedagogické úvazky (450 000 Kč).
Černé skládky v okolí obce
Náš městys dlouhodobě bojuje
s vytvářením černých skládek
v nejbližším okolí. Velké množství
občanů
se
bohužel
tímto
způsobem zbavuje svých odpadů
nejen rostlinného původu, ale
zejména
velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, který
představuje zátěž pro životní
prostředí
v blízkosti
našeho
domova. Žádáme proto všechny
občany, aby nebyli lhostejní
k přírodě a všímali si, co se děje
v jejich blízkém okolí. Máme dnes v obci k dispozici nádoby na tříděný odpad
a pravidelně provádíme sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Proto je
nepochopitelné a hloupé zbavovat se odpadu nešetrným způsobem na černých
skládkách.
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Vznikne nová tradice
S blížícím se létem se nejeden místní občan těší na místní hody zvané „drátenické“. Již
jen málo pamětníků pamatuje tradici dráteníka v naší obci. V letošním roce chceme
tradici dráteníka obnovit. Týden před hodami by procházel celou obcí dráteník spolu
s dalšími chlapci a dívkami v kroji a zval všechny místní na blížící se hody. Všichni místní
dostanou zdarma pozvánku a v případě zájmu mohou koupit vstupenku na koncert
Kamelotu do Císařské jeskyně.
Koncert skupiny KAMELOT – Císařská jeskyně
Městys Ostrov u Macochy pořádá koncert skupiny KAMELOT, který se uskuteční
v pátek 20. 7. 2012 od 17.30 v Císařské jeskyni.
Lístky jsou k prodeji v Informačním centru v Ostrově u Macochy. Vstupné 250,-Kč.

DĚTSKÝ DEN
V neděli 10. 6. se na prostranství
před základní školou uskutečnil dětský
den, pořádaný členy SRPDŠ v Ostrově.
Vzhledem k tomu, že počasí moc
nepřálo, byl program částečně přesunut
i do prostor školní haly.
Děti se mohly bavit při závodech na
koloběžkách, kolech, či odrážedlech,
rybolovu, stříhání bonbonů, či „krmení
jedlíka“
balonky.
Úspěšné
bylo
i malování jedlými fixy na jedlý papír,
kde si mohl každý namalovat obrázek
a vzápětí ho posvačit. Rychlost těla se
zkoušela při slalomu s pálkou a míčkem
mezi kuželkami, bystrost a paměť zase
u stolečku s Kimovou hrou. Pěkným
zpestřením programu bylo i malování
na obličej.
Za radu SRPDŠ bych chtěla popřát
dětem úspěšný závěr školního roku
a příjemně prožité prázdninové dny.
Petra Škvařilová
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INZERCE
Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný
odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak
přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již
zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do
tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové
i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném
zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další
možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře
každou první středu v měsíci v Základní škole Ostrov u Macochy. Obsluha sběrného dvora
ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu
a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro
nakládání s komunálním odpadem.
Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami
do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány
především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou
surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých
případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu použít až
90% materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale
velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 26. schůzi, konané dne 29. 3. 2012:
souhlasila se stavbou typizované plechové garáže u rodinného domu č. p. 398 na
pozemku p. č. 1376/79
souhlasila se stavbou garáže na pozemku p. č. 354/97 u rodinného domu č. p. 264
schválila prodloužení nájemní smlouvy ze dne 11. 9. 2007 na pronájem části
pozemku p. č. 344/1, zastavěného rekreační chatou na Vintoku, do 31. 12. 2013
schválila podání žádostí o dotace:
na zkvalitnění sportovního prostředí – ve výši 180 000Kč
na podporu vybavení turistických center – ve výši 50 000Kč
schválila zápis do kroniky městyse za rok 2011
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 27. schůzi, konané dne 19. 4. 2012:
schválila rozpočtové opatření č. 2 – převod prostředků na úhradu inženýrskogeologického průzkumu území bývalé skládky, na úhradu mulčovače
k malotraktoru
schválila znění Smlouvy o spolufinancování výstavby (rekonstrukce) čerpací
stanice odpadních vod se Svazkem VaK, vyvolané akcí Revitalizace Lopače, městys
se bude podílet částkou do 500 000 Kč
schválila poskytnutí mimořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Mgr.
Karlu Hasoňovi za úspěšné vypracování projektu „Schola artifici“ a získání dotace
ve výši cca 2 100 000 Kč
schválila nákup mulčovače s příslušenstvím k malotraktoru od firmy Rybář tech
s.r.o. za cenu 64 000 Kč vč. DPH
schválila Smlouvu o zajištění uměleckého pořadu – vystoupení Romana Horkého
a skupiny Kamelot v Císařské jeskyni dne 20. 7. 2012 za cenu 35 000 Kč bez DPH
a vstupné na vystoupení ve výši 250 Kč
souhlasila se stavbou betonového tarasu na hranici pozemku p. č. st. 364 za
podmínky umožnění volného průjezdu k rodinným domům č. p. 203 a 204 v době
alespoň od 16 hod. do 8 hod. násl. dne po dobu trvání prací
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 28. schůzi, konané dne 17. 5. 2012:
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy vzít na vědomí plnění
rozpočtu městyse za období 1–4/2012
uložila Mgr. Karlu Hasoňovi, řediteli ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, předložit
písemnou zprávu o průběhu a způsobu zajištění udržitelnosti projektů dotovaných
z EU
vzala na vědomí materiál MŠMT ze dne 28. 11. 2011 „Koncepční záměr reformy
systému financování regionálního školství“
schválila změnu nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v pečovatelském domě
z doby určité na dobu neurčitou
schválila Smlouvou o nájmu hrobového místa – kolumbárium č. 23
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souhlasila s rekonstrukcí RD č. p. 92 a jeho napojením na stávající dešťovou
kanalizaci
schválila Smlouvu o partnerství s TJ Ostrov u Macochy ve věci podání žádostí
o dotace z Místní akční skupiny Moravský kras na rekonstrukci ubytovny
v kulturním domě a na opravu budovy (výměnu oken) kulturního domu
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 29. schůzi, konané dne 31. 5. 2012:
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy souhlasit s celoročním
hospodařením a finančním vypořádáním městyse Ostrov u Macochy za rok 2011,
a to bez výhrad a schválit Závěrečný účet městyse za rok 2011
doporučila Zastupitelstvu městyse návrh řešení problematiky pozemku p. č.
351/125 pro stavbu RD na Vintoku – uplatnění zvýšené smluvní pokuty za
nezahájení stavby domu a nevyužití předkupního práva městyse
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit koupi pozemků
potřebných pro akci Revitalizace Lopače za cenu 10 Kč/m2
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit využití pozemků p. č.
1731/7, 1731/8, 1731/14 a dalších (bývalé kluziště – v současnosti zahrádky
u kulturního domu) pro výstavbu rodinných domů
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit prodej části
pozemku p. č. 354/1 na ulici Zahradní majitelům přilehlých rodinných domů za
cenu 40 Kč/m2
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit záměr prodeje
pozemku bývalé skládky na Končinách pro zajištění výstavby rodinných domů
schválila rozpočtové opatření č. 3 – převod dotace na projekty ve škole
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit rozpočtové opatření
č. 4 – převod prostředků z kapitoly školství na kapitolu požární ochrana na
pořízení dopravního automobilu – doplatek k obdržené dotaci z JMK ve výši
400 000 Kč
schválila licenční smlouvu s firmou OSA o veřejném provozování hudebních děl
souhlasila s nástavbou, přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu č. p. 20
schválila změnu kapacity Mateřské školy v budově Základní školy a mateřské školy
Ostrov u Macochy ze 45 na 64 dětí
souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy v době od 9. 7. 2012 do
24. 8. 2012
schválila zahájení výstavby chodníku na ulici Bělá úsekem před farou
Rada městyse se pravidelně zabývala přípravou doprovodných akcí při konání
tradičních hodů, přípravou oslav ke 100. výročí povýšení obce na městys vč. přípravy
publikace, probíhající investiční akcí Revitalizace Lopače a dalšími provozními
záležitostmi chodu městyse.
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na svém VII. zasedání, konaném dne
14. 6. 2012:
souhlasilo bez výhrad s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním
městyse Ostrov u Macochy za rok 2011 a schválilo Závěrečný účet městyse za rok
2011
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schválilo zvýšení smluvní pokuty za nezahájení stavby rodinného domu majiteli
pozemku p. č. 351/125 z 20 000 Kč na 70 000 Kč a její uplatnění, neschválilo
využití předkupního práva k tomuto pozemku a souhlasilo s prodejem tohoto
pozemku další osobě
schválilo odkup pozemků potřebných pro akci Revitalizace Lopače za cenu
10 Kč/m2
schválilo využití pozemků p. č. 1731/7, 1731/8, 1731/14 a dalších (bývalé kluziště
– v současnosti zahrádky u kulturního domu) pro výstavbu rodinných domů
schválilo prodej části pozemku p. č. 354/1 na ulici Zahradní majitelům přilehlých
rodinných domů za cenu 40 Kč/m2
nepřijalo usnesení k možnému prodeji pozemku bývalé skládky na Končinách pro
zajištění výstavby rodinných domů
vzalo na vědomí plnění rozpočtu městyse za období 1–4/2012
schválilo rozpočtové opatření č. 4
vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3
souhlasilo se zrušením zástavního a předkupního práva k pozemkům p. č. 354/132
a p. č. st. 554 z důvodu dokončení stavby rodinného domu v dohodnuté lhůtě
Ing. Květoslav Pekárek, místostarosta

INFORMACE ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY
ZŠ Ostrov – škola rodinného typu
učit se – v souvislostech
učit se – v přírodě
učit se – příjemněji, a přitom vědět více

Modernizace školy a autoevaluace
Závěr školního roku znamená blížící se prázdniny, dobu odpočinku, koupání
a dovolených. V novém školním roce nás čeká několik novinek, které zpříjemní dětem
dny strávené školní docházkou (nový systém přihlašování obědů, první kroky k úpravě
školního dvora na sportovní areál, kompletní modernizaci školních dílen, rozšíření
kapacity mateřské školy, nový školní autobus atd.).
V tomto školním roce jsme provedli sérii šetření úrovně dosažených znalostí žáků
(testy Scio aj.) s velmi dobrými výsledky, což potvrzují i dlouhodobě vynikající umístění
našich žáků v různých soutěžích, včetně vysoké úspěšnosti žáků při přijímacích
zkouškách na střední školy. Některé testy budeme v příštím roce opakovat, abychom
zjistili, zda dochází k dalšímu zlepšování a nakolik se projevují nové inovativní metody
a výukové materiály.
Od nového školního roku začneme provozovat novinku ve vzdělávání – podcasty.
Účinnost tohoto nového výukového prostředku budeme ověřovat v dlouhodobém
výzkumu ve spolupráci s Katedrou učitelství a didaktiky chemie Univerzity Karlovy
a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.
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Žáci devátého ročníku úspěšně zvládli přijímací zkoušky
Již od minulého roku se nároky na studenty vzhledem k přijetí ke studiu na středních
školách zvyšují. V průběhu školního roku měli možnost pravidelně navštěvovat přípravné
hodiny z českého jazyka a matematiky, které byly cíleně zaměřeny právě na testy, jež
bývají součástí zkoušek.
Tato snaha se vyplatila a naši studenti uspěli a byli přijati právě na obory, které měli
zájem studovat. Všem gratulujeme a přejeme hodně studijních úspěchů.
Mgr. Petra Ševčíková

Naše škola hostila žákyně škol Cirsia
Letos v květnu se v naší škole konal již druhý ročník turnaje v přehazované žákyň.
Sportovní utkání proběhlo tradičně ve dvou kategoriích (6., 7. ročník a 8., 9. ročník).
Přestože nám den před konáním zápasů počasí příliš nepřálo, díky chlapcům devátého
ročníku se podařilo udržet venkovní hrací plochu suchou, což velmi významně přispělo
k bezproblémovému průběhu turnaje.
Velké poděkování patří děvčatům naší školy, které se velmi zodpovědně připravovaly,
hlavním rozhodčím a všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
Mgr. Petra Ševčíková

Exkurze a aktivity uskutečněné v rámci evropského projektu Schola
naturalis
Díky tomuto projektu učí všechny žáky 2. stupně anglický rodilý mluvčí, proběhlo
několik vzdělávacích kurzů pro pedagogy a byly pořízeny interaktivní tabule, interaktivní
učebnice, žákovské počítače, meteostanice atd. Součástí projektu je i několik tematických
poznávacích exkurzí pro žáky:
Naučný výlet s koloběžkou na Macochu
Dne 28. 5. 2012 se
v odpoledních hodinách konal
krátký naučný výlet 7. ročníku do
Moravského krasu. Zvolili jsme
však
netradiční
dopravní
prostředek, a to koloběžky, jako
alternativní a ekologický způsob
dopravy.
Žáci měli za úkol samostatně
vyplnit
předem
připravený
pracovní list a k tomu jim měla
dopomoci
okolní
krajina
i informační tabule na naučné
stezce k propasti Macocha. Výlet
se dětem líbil a přálo nám
i počasí, proto věřme, že podobný výlet s populárními koloběžkami v budoucnu ještě
zopakujeme.
(Zapůjčení koloběžek ve Vilémovicích bylo hrazeno z projektu Schola naturalis –
2 000 Kč).
Mgr. Libor Pelikán
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Environmentální exkurze do Národního parku Podyjí
Proběhla ve dnech 4. – 6. června 2012 pro žáky 6. a 7. třídy. Žáci měli jako jedni
z prvních unikátní možnost nahlédnout do nitra Vranovské vodní elektrárny a dozvědět
se více o alternativní výrobě elektrické energie (více viz CT1 Události v regionech ze dne
7. 6. 2012). Během pobytu žáci dále absolvovali vyhlídkovou plavbu po Vranovské
přehradě či návštěvu znojemského podzemí.
Doprava, ubytování, strava a průvodce (1 300 Kč/žáka) uhrazeny z projektu (celkem
22 tisíc Kč).
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
Přírodovědná exkurze Mikulov
V pátek 1. června 2012 se celý první stupeň zúčastnil přírodovědné exkurze do
Mikulova. Výuka probíhala v terénu na Svatém kopečku nad Mikulovem. Žáci se naučili
mnoho nového a své poznatky si hned vyzkoušeli v praxi v místní přírodě. Děti vyplnily
pracovní list a účastnily se her s přírodovědnou tematikou (výukový program byl
připraven Střediskem ekologické výchovy).
Exkurze se všem líbila a příjemným bonusem byl oběd, který byl, stejně jako celý
výlet, financován z projektu Schola naturalis.
Mgr. Eva Veselá
Návštěva v ZOO Lešná
Cílem návštěvy bylo seznámení
se s typickými zástupci živočichů,
žijících
na
jednotlivých
kontinentech.
V jednotlivých
expozicích byly také rostliny, které
co nejvíce přibližovaly biotopy
jednotlivých oblastí. Například,
v tropické hale s názvem Yucatan, se
děti dostaly do prostředí deštného
pralesa Střední Ameriky.
Děti si užily i zábavu, a to
v areálu plném lanových překážek
zvaném Lanáček.
Mgr. Jaroslava Hasoňová
Environmentální exkurze do CHKO Bílé Karpaty
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili v termínu od 4. do 7. června pobytu v Bílých
Karpatech. Přestože nám dva dny počasí příliš nepřálo, neodradilo nás od poznávání krás
této chráněné krajinné oblasti.
Mimo jiné jsme se vydali na celodenní exkurzi do Hostětína, kde jsme měli možnost
vidět výtopnu na biomasu, pasivní domy, kořenovou čistírnu odpadních vod, sušírnu
ovoce či bio-moštárnu. Zde si žáci mohli zakoupit hostětínský mošt.
V odpoledních hodinách nechyběly sportovní a společenské hry, večer pak
zpříjemnilo posezení u táboráku s kytarou. Před odjezdem jsme zvládli projít naučnou
stezku kolem obce Lopeník, kde jsme se na informačních panelech dozvěděli o podloží,
hydrologii, rostlinstvu, zalesňování a lidové architektuře této lokality.
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Celkově hodnotíme pobyt jako velmi přínosný v mnoha směrech. Žáci měli možnost
detailně se seznámit s přírodou Bílých Karpat (mnozí z nich poprvé na vlastní oči viděli
užovku obojkovou), dozvěděli se nové informace o soužití místních lidí s přírodou
a pozorovali okolí. Velmi kladně oceňujeme rovněž chování a aktivní přístup všech našich
žáků.
Mgr. Petra Ševčíková, Mgr. Šárka Majkutová, Mgr. Karel Hasoň

Absolventské práce 2012
Žáci prokazují, že jsou schopni vyhledat, kriticky analyzovat a zpracovat informace,
ovládají práci s moderní informační technikou a dokáží výsledky své práce prezentovat
publiku.
V hodnotící komisi zasedli kromě vyučujících školy také starostové Ondřej Hudec
a Josef Ovad a paní ředitelka ZŠ Vysočany Jana Sehnalová.
Angličtina jako standardní součást absolventských prací je dlouholetou tradicí, kterou
naše škola zavedla již před mnoha léty. Tuto praxi postupně přebírají i další školy. Žáci
tak prokazují i schopnost vyjádřit se v cizím jazyce, který se během školní docházky učili.
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

Vystoupení ke Dni matek ve Vilémovicích
V neděli 19. května 2012 se opět po roce konalo ve Vilémovicích vystoupení na oslavu
Dne matek, věnované všem maminkám, a nejen jim.
V programu účinkovaly děti z MŠ v Krasové, žáci ze ZUŠ v Jedovnicích a žáci ZŠ
v Ostrově u Macochy. V programu zazněly hudební skladby, básničky a písničky nejen
v mateřském jazyce, ale i v angličtině, němčině a ruštině.
Mgr. Věra Chlupová

Cirsiáda 2012
Ve dnech 25. až 27. dubna proběhl již několikátý ročník přátelské vědomostnědovednostní soutěže Cirsiáda (školy Jedovnice, Křtiny, Sloup, Podomí, Ostrov a Lipovec).
Tereza Štaffová
Monika Seemannová
Jan Martinek
Lucie Ševčíková
Klára Pekárková
Klára Pekárková

2. místo v matematice (8. roč.),
3. místo v matematice (8. roč.),
3. místo v matematice (7. roč.),
1. místo v českém jazyce (8. roč.),
2. místo v českém jazyce (7. roč.),
2. místo v anglickém jazyce (7. roč.).

Ani poslední den jsme si neutrhli ostudu a přivezli jsme opět medaili za druhé místo
v dyslektické olympiádě, ve které nás reprezentovali žáci Lenka Pernicová, Beata
Doleželová, Václav Kubát, Andrea Vymazalová.
Poděkování samozřejmě patří i ostatním účastníkům této přátelské soutěže.
Novinkou letošního ročníku byla tzv. Ludolfiáda,. V soutěži šlo o zapamatování si co
největšího množství desetinných míst čísla pí. Přestože se nikdo z našich žáků neumístil
na medailových pozicích, po právu jim náleží velká pochvala za to, že byli schopni se
naučit téměř 150 desetinných míst Ludolfova čísla. Jmenovitě jde o žáky Hanu Jelínkovou,
Michala Hrazdíru a Jana Bartoše.
Mgr. Majkutová, Mgr. Chlupová, Mgr. Ševčíková, Mgr. et. Mgr. Skotáková, Mgr. Pelikán
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Kroužek keramiky
Do keramiky se přihlásilo celkem 20 žáků. Žáci jsou rozděleni do tří skupin, a to na
začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Všechny tři skupiny jsou velmi šikovné a tvoří
hezké keramické práce. V příštím školním roce přibereme nové zájemce a stávající
mohou pokračovat.

Kroužek základní tělesné výchovy
Do základní tělesné výchovy se
přihlásilo 16 žáků. Od začátku
kroužku je u nich vidět velký
pokrok, jak v individuálním cvičení,
tak
i v kolektivních
hrách.
Nejoblíbenější jsou pro všechny
soutěživé hry.
V příštím školním roce bych si
přála
vytvořit
skupinu
z předškoláků a žáků 1. a 2. třídy.
Pokud budou zájemci i z vyšších
ročníků, tak je rádi přivítáme.
Mgr. Ivanka Hudcová,
vedoucí obou kroužků

Projekt Čtení pomáhá
Na začátku byl vtipný klip od skupiny Nightwork. V závěru klipu se objevil odkaz
www.ctenipomaha.cz. Zde si žák z daného seznamu knih jednu vybere a přečte si ji. Když
správně zodpoví otázky, které se k ní vztahují, získá 50 Kč. Částku si nemůže hotově
vybrat, ale věnuje ji na některou z charitativních činností (děti se zdravotním postižením,
děti z dětských domovů, z Afriky, …). Žáky 5. ročníku, oslovil nejvíce projekt na výcvik
asistenčního psa Bruta.
Samozřejmě, že žáci nezůstali jen u jedné knihy, ale pustili se s chutí do čtení dalších.
Úžasné je, že i čtením se dá někomu jinému pomoci a přinést mu radost.
Mgr. Jaroslava Hasoňová, třídní učitelka 3. a 5. ročníku

Zeměpisná olympiáda 2012 (okresní kolo)
14. března 2012 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu
reprezentovali Jan Vintr a Klára Pekárková.
Oba dva si vedli výborně. „Zeměpisec“ Honza vyhrál okres po třetí za sebou
a postoupil tak do krajského kola, kde bude bojovat o celostátní účast s nejlepšími
zeměpisci v republice.
Klára Pekárková se oproti minulému roku velice zlepšila a s výsledkem 64,5 bodu se
umístila na pěkném 5. místě.

Zeměpisná olympiáda (krajské kolo)
Ve středu 18. 4. 2012 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity konalo krajské
kolo zeměpisné olympiády. Naše škola měla zastoupení v kategorii C Honzou Vintrem,
který patřil k pravidelným účastníkům krajského klání v posledních třech letech.
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I v tomto posledním roce se mu podařilo proklouznout do užšího výběru Jihomoravského
kraje a dosáhl pěkného desátého místa.
Chtěl bych tímto poděkovat za účast a domácí přípravu oběma našim žákům a popřát
jim do příštích let další úspěchy v zeměpisu.
Mgr. Libor Pelikán, uč. zem.

Šamalíkova míle – Ostrov u Macochy slaví 100 let povýšení na městys
Při této příležitosti uspořádala ZŠ Ostrov u Macochy ve spolupráci s Úřadem městyse
v pátek 4. 5. 2012 první ročník běžeckých disciplín s názvem „Šamalíkova míle“.
Pozvání do Ostrova a záštitu nad touto akcí přijal radní pro školství v Jihomoravském
kraji, senátor a první náměstek hejtmana Ing. Stanislav Juránek. Aktivně se zapojil do
programu a ochotně se také ujal vyhlášení královské disciplíny – běhu na 10 km.
Sportovní akce nese čestné pojmenování podle významné osobnosti regionu, rodáka
z Ostrova u Macochy, dlouholetého starosty obce a poslance Národního shromáždění
Josefa Šamalíka (1875 – 1948).
Celou akci doprovázel kulturní program, který připravili pod vedením svých
vyučujících žáci ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy a Taneční orchestr ZUŠ Jedovnice spolu s žáky
místní pobočky ZUŠ.
Již nyní Vás srdečně zveme na příští ročník Šamalíkovy míle.
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

Výsadba školního arboreta (projekt EU)
Díky ochotě rodičů a žáků mohlo
být vysázeno školní arboretum, kde
budou mít děti příležitost učit se
poznávat naše stromy a keře.
Arboretum vzniklo na dosud
nevyužité stráni nad školou a na
rekultivované části školního dvora
(za opěrnou zdí).
Jménem školy a jménem žáků
bych chtěl poděkovat všem, kdo
jakýmkoliv způsobem pomohli při
realizaci tohoto záměru. (Celkem
bylo
vysázeno
180
sazenic
36 druhů.)
Mgr. Karel Hasoň, koordinátor projektu Školní arboretum

Den Země – úklid Moravského krasu
Letos opět proběhl již tradiční úklid Moravského krasu, a to při příležitosti Dne Země.
Na úklidu všeho, co nepatří do přírody (PET láhve, igelitové sáčky, papírky, plechovky
atd.) se podíleli žáci celé školy, a to v okolí Ostrova a Vysočan. Celkem jsme nasbírali 14
velkých pytlů odpadků, což bohužel svědčí o nepříliš kladném vztahu některých lidí
k přírodě.
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy
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Projektové vyučování ke Dni Země
V první třídě jsme se rozhodli oslavit Den Země projektovým vyučováním. V pátek
13. dubna jsme se vypravili na vycházku, kde děti měly za úkol zkoumat jarní rostliny
a všímat si ekologických a neekologických zásahů do krajiny. Na praktických příkladech si
děti osvojily pojmy ekologické a neekologické chování a ještě jsme zažili mnoho zábavy.
Celé ekologické snažení vyvrcholilo ve středu 25. 4., kdy jsme se vydali sbírat odpadky
v okolí školy.
Mgr. Eva Veselá, tř. uč. 1. roč.

Knížka o knížce – Jak se rodí knížka
Dne 3. dubna se pro žáky 1. a 2. roč. konala v obecní knihovně beseda s Evou
Mrázkovou – autorkou a redaktorkou nakladatelství Edika, o tom, jak vzniká kniha.
Na závěr čekal na žáky kvíz, ve kterém vyhrála Hanička Pražáková – žákyně 2.
ročníku.
Mgr. Veronika Gajdošíková, uč. 2. a 4. roč.

Kapacita MŠ
Kapacita mateřské školy byla z důvodu zvýšeného zájmu o umístění dětí do MŠ
rozšířena na 64 dětí (tj. o 14 míst). K tomu bylo nutné provést drobné stavební úpravy,
doplnit sociální zařízení a umývadla a rozšířit venkovní areál o hřiště (vyrovnání,
oplocení a ozelenění). Pokud bude kapacita naplněna, začne od září fungovat třetí třída
MŠ.
Rozšíření kapacity školky si vyžádalo i úpravu školního dvora na sportovní areál –
zelenou herní plochu. Bylo třeba provést zabezpečení prostoru jeho uzavřením (zvoleno
bylo i vzhledem k environmentálnímu zaměření školy nízké dřevěné oplocení). Doufejme,
že se podaří v blízké budoucnosti zajistit prostředky na adaptaci tohoto prostoru na
víceúčelové hřiště (drátěná ohraničení a příp. i kvalitní sportovní povrch).
Svoz dětí z okolních obcí bude prováděn novým školním autobusem, ve kterém bude
zajištěn dohled doprovázející dospělou osobou.

Projekt „Od školičky ke škole“
Společný projekt dětí MŠ a žáků 8.
ročníku úspěšně pokračuje. Starší žáci
vyrobili šmoulí domečky na Šmoulí
den, upekli dětem sladkou odpolední
svačinu
a pohádkově
vyzdobili
prostory u šaten MŠ. Velký dík patří
všem žákům a dětem zapojeným do
projektu, a také sponzorům projektu,
kterými jsou Barvy a Laky Teluria, s. r.
o.; SINAJ s. r. o.; JEDNOTA, spotřební
družstvo v Boskovicích a Zahradnictví
Ing. Roman Koupý.
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
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Šmoulí den v MŠ
V úterý 27. 3. proběhl v naší MŠ Šmoulí den. Paní učitelky připravily pro děti
celodenní program se šmoulí tématikou, který zahrnoval následující aktivity:
1. ranní tvoření koláže – šmoulí vesnice
2. diskotékový rej
3. karnevalový průvod s hudbou po budově ZŠ
4. videoprojekce šmoulí pohádky
Děkujeme rodičům za pomoc při přípravě kostýmů a starším žákům školy za přípravu
šmoulích domečků. Den v MŠ se vydařil.
J. Nečasová, J. Vondrová, Mgr. J. Schauerová, uč. MŠ

Novinky ve školní jídelně
Během letních prázdnin dojde k výměně již značně opotřebované myčky nádobí za
novější a úspornější. Cena nové myčky včetně příslušenství je 60 000 Kč. Jedná se
o zařízení vhodné k profesionálnímu každodennímu nasazení.
Od nového školního roku začne školní jídelna používat také nový informační
systém, který umožní propojit celý proces od příjmu surovin do skladu, jejich výdej až po
normování porcí dle počtu strávníků. Kromě toho usnadní např. odhlašování obědů (při
absenci apod.). Každý strávník bude mít svoje heslo a bude mít přístup do svého
stravovacího kalendáře. Systém také zrychlí a zjednoduší publikování jídelníčků na
internetu a je připraven na případné zavedení druhého jídla.
Školní stravování zahrnuje také svačiny, které vhodným způsobem doplňují
celodenní stravovací režim. Jako ochutnávka těchto svačin byly připraveny tácy
s občerstvením na stolech při běžeckém odpoledni Šamalíkova míle.
Na příští školní rok připravujeme besedu na téma zdravá výživa a zdravý životní styl,
se zaměřením na děti školou povinné. Stravovací návyky, které si dítě vytvoří, pak
používá i v dospělosti. Česká republika je na neradostných čelných pozicích např. ve
výskytu rakoviny tlustého střeva, srdečních příhod, obezity a s ní souvisejících nemocí
apod. Na výskyt těchto a dalších zdravotních komplikací má značný vliv životní styl
(strava, pohyb, stres). Specialistka na zdravou stravu z dětské léčebny v Křetíně, kde se
zabývají léčbou zejm. dětské obezity, přislíbila účast na besedě k těmto aktuálním
otázkám. O termínu konání vás budeme včas informovat. Již teď jste srdečně zváni.
Školní jídelna nabízí pro zájemce možnost odebírat obědy a večeře. V případě zájmu
lze zajistit i donášku až do domu. V případě zájmu se prosím nahlaste na tel. čísle 516 444
319 nebo na e-mail jidelna@zsostrovum.cz.
Ve spolupráci s vyučujícími ZŠ Ostrov a MŠ Krasová připravil
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy.
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PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
6. 7. 2012 SDH Ostrov – noční závody v požárním útoku mužů a žen
20. 7. 2012 (17:30) Koncert skupiny Kamelot – Císařská jeskyně
20. 7. 2012 (21:00) Hodová zábava, hraje Prorock – TJ
21. 7. 2012 (21:00) Hodová zábava, hraje Medium – TJ
22. 7. 2012 (9:00) Slavnostní mše svatá – kostel sv. Maří Magdalény
22. 7. 2012 (15:00) Vystoupení dechového souboru Bivojanka – na náměstí
1. 9. 2012 (10:00) Oslavy 100. výročí povýšení na městys

V průběhu celého hodového víkendu bude u hasičské zbrojnice zajišťovat
občerstvení Sbor dobrovolných hasičů.
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