ROZTRŽITOST
Určitě znáte nějaký vtip o roztržitém panu profesorovi, který hledá brýle a přitom je má na
nose, nebo hledá deštník a studentovi, který ho upozorní, že ho má v ruce, vděčně děkuje za to,
že díky jeho pomoci nezmokne. Myslím, že je nespravedlivé přisuzovat roztržitost jenom
učencům. Snad každý s ní má svou osobní zkušenost.
V uplynulých letech jsem si při výjezdu z jedovnické Kostelní ulice na Jiráskovu mnohokrát
říkal, že by tam bylo užitečné zrcadlo. Opěrná zeď brání ve výhledu směrem k benzince a chceli tam řidič vidět, občas těsně před ním prosviští auto, jehož uživatel si povolenou padesátku
násobí koeficientem vyšším než 1. Nedávno jsem zjistil, že tam to zrcadlo je. Nevím, jak dlouho.
Možná jsem je zaregistroval hned první den, ale možná tam je rok nebo ještě déle. Zvykl jsem
si dívat se na této křižovatce doleva a ne před sebe, a navíc mívám často sklopenou sluneční
clonu, takže ve chvíli, kdy stojím na křižovatce, není kvůli ní zrcadlo vidět. I když teď už
o zrcadle vím, zvyk je železná košile a většinou toho užitečného pomocníka nevyužiji
a výrazným otočením hlavy dál trápím svou krční páteř. Jen někdy si vzpomenu včas,
zjednoduším si život a díky zrcadlu vím, co se děje za rohem. Snad ta železná košile brzy povolí
a já začnu tu jednoduchou vymoženost využívat stoprocentně.
I jindy se mi stává, že si zbytečně komplikuji život jen proto, že nepoužiji něco, co mám
k dispozici. Minulý pátek jsem v Senetářově zaparkoval u kostela a automaticky strkal klíče do
kapsy. Možná i proto, že jsem při tom sledoval efektně osvětlené pracovní dění na druhé
straně ulice, jsem je nedal do kapsy, ale vedle, aniž bych si toho všiml. Chybět mi začaly až po
mši ve chvíli, kdy jsem se potřeboval rychle přesunout na další mši do Jedovnic. Sáhnul jsem
do kapsy a klíče tam nebyly. Prohledal jsem všechny své kapsy a pro jistotu i tašku, i když tam
jsem úspěch neočekával. Zkusil jsem, jestli je auto zamčeno; bylo. Snažil jsem se nahlédnout
dovnitř, jestli jsem klíče nenechal v zapalování a auto se nezamklo automaticky samo. Bez
výsledku, nebylo tam vidět, nejbližší lampa veřejného osvětlení jako naschvál právě ten večer
nesvítila. Snažil jsem se proniknout očima tmu a zjistit, jestli klíče neleží někde na zemi. Ležely,
ale našel jsem je jen díky tomu, že je jiný řidič čekající ve svém vozidle zahlédl v záblesku
světla projíždějícího auta a upozornil mě na ně. Do Jedovnic jsem dorazil s pětiminutovým
zpožděním, ale to v dané situaci nebylo tak zlé, shánění náhradní dopravy by trvalo déle.
Teprve o dva dny později jsem si uvědomil, že už dva roky nosím v tašce malou baterku. Ještě
nikdy jsem ji nepoužil, a tak jsem si na ni nevzpomněl ani ve chvíli, kdy by mi konečně byla
užitečná.
Co všechno jsme přehlédli kvůli roztržitosti, nepozornosti, spěchu, mechanickému jednání,
nadměrnému množství zájmů, zvykům a zapomínání? Umíme to vysvětlit a zdůvodnit, dáváme
to k lepšímu pro pobavení společnosti, nebo se zlobíme, když to o nás vypravují jiní. Jedním
ani druhým to ovšem nezměníme. Dá se s tím vůbec něco dělat? Určitě dá. Nemyslet na několik
věcí současně, soustředit se na to, co právě dělám. Naučit se zastavit a každý den aspoň
několik minut nedělat vůbec nic. Občas se zamyslet nad tím, co všechno děláme ze zvyku,
a posoudit, jestli to jsou zvyky užitečné a mají smysl, nebo už ho dávno ztratily. Sem tam se
podívat, co všechno s sebou nosíme – v kapsách, taškách, ale i v hlavě, protože i v myšlenkách
a vztazích je třeba uklízet a udržovat pořádek. Myslím, že třeba právě blížící se Vánoce jsou
k tomu dobrou příležitostí. A můžeme do té údržby vlastní mysli zahrnout i tyto svátky,
protože i ony jsou leckdy spojeny nejen se zbytečným stresem, ale i s tím, že člověk něco dělá
a vlastně neví proč; ve snaze o to, aby si svátky užil, si je v konečném výsledku kazí; myslí na
spoustu věcí a přitom zapomene na to nejdůležitější.
Josef s Marií byli v Betlémě ve velmi vypjaté situaci, dokud viděli jako jediné řešení
ubytování v nějakém zájezdním hostinci nebo u někoho v soukromí. Když tuto představu
opustili a smířili se s tím, že i chlév za městem je pro jejich potřeby použitelný, byli v pohodě.
Není právě tohle způsob, jak si připravit vánoční pohodu i dnes a tady?
Václav Trmač, farář
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POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE – UDÁLOSTI ROKU 1958
První zasedání MNV v nové zasedací síni
Dne 29. května 1958 se konalo zasedání MNV a Výboru žen v nové zasedací síni
v budově Národního výboru. Veliká prostorná místnost zářící čistotou působila velmi
líbivě, ba i radostně. Ženy z Výboru žen ji vylíčily a její první malbu provedla Marie
Kuběnová č. 61, manželka předsedy MNV. Nové parkety brigádnicky položili naši občané
Mrázek, č. 316 a Langhammer č. 122. Okna jsou vyzdobena vkusnými záclonami a 40
nových židlí je zde krásným doplňkem.
Na nějakou dobu, než se dostaví budova Národního výboru, bude tato místnost
dočasně sloužit jako sňatková. Snahou členů MNV a pomocí občanů – brigádníků –
dostávají se nynějšímu Národnímu výboru a budoucímu pokolení vskutku pěkné
místnosti, jaké dosud po stránce vybavení obec nikdy neměla.

Mezinárodní „Den dětí“
Je krásná slunná neděle 1. června 1958, na kterýžto den jsou celostátně stanoveny
dětské dny. V naší obci tuto slavnost organizoval Výbor žen a učitelský sbor. V neděli
odpoledne ve 14 hod. byl stanoven sraz dětí a rodičů na „Končinách“. Po seřazení
průvodu s doprovodem místní dechové hudby, vyšel průvod přes Dědinu, Bělou
a Žaborkami na hřiště Sokola.
Čelo průvodu tvořily nejmenší děti se svými kočárky v doprovodu svých maminek
a za nimi pak školní děti, které ve svých krojích představovaly různé květiny, kašpárky,
muchomůrky, nechyběl ani vkusně ustrojený hajný a policajt a velmi krásná trojice
Dlouhý, Široký, Bystrozraký.
Na hřišti byly všechny děti pohoštěny teplým vuřtem, rohlíkem a sodovkou. Na jejich
pobavení jim hrála hudba a děti tančily. Velmi teplé počasí vylákalo velké množství lidí,
kteří se přišli podívat na dětský den radosti a jistě, že zklamán nikdo nebyl.
Odpoledne v 18:00 hod se konalo v hostinci u Zouharů divadlo pro děti „Zlatovláska“,
které sehráli místní ochotníci, a totéž se opakovalo večer pro dospělé.
Kéž by se takové dny prožívaly i nadále v míru a pokoji.

Výměna vodovodních stojanů
Koncem měsíce května a začátkem června provedly Brněnské vodárny v naší obci
výměnu vodovodních stojanů. Nejprve k určeným stojanům dovezli písek a drť a za
pomoci kompresoru vyhloubili jámy, které vycementovali a usadili nové stojany a to 3 na
Bělé, 1 na Lesé, 1 ve Dvoře a 1 na Končinách. Dělníci z vodáren měli u Dvora postaven
pojízdný obytný vůz, kde po dobu těchto prací bydleli.

Úprava „Hejnovky“
Rok 1958 byl dosti bohatý na zvelebování práce v naší obci. Rada MNV si vzala za úkol
opravit úsek cesty zvané „Hejnovka“. Cesta tato je nejkratší spojnicí dolní části vesnice
s horní částí. Avšak není pamětníka, že by byla někdy opravována. Byla vždy vystavena
všem přírodním živlům tak, že byla téměř neschůdná a velmi špatně sjízdná.
V měsíci dubnu 1958 bylo započato s přípravnými pracemi a to hlavně navážením
štěrku. Dne 30. dubna přijel člen MNV Jos. Kuběna č. 316 se zapůjčeným silničním válem
z Keramostroje z Blanska. Na výzvu místního rozhlasu, aby se občané dostavili
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k rozhrnutí navezeného štěrku, se dostavily desítky brigádníků, kteří patřičné práce
provedli, a ihned bylo započato s válcováním.
Po zaválcování nastala druhá etapa přípravných prací a to navážení drti k asfaltování.
Dne 27. června v nočních hodinách přijel opět se zapůjčeným silničním válem Miroslav
Keprt č. 141 a v sobotu ráno začaly další práce. Kotel na rozpouštění dehtu byl zapůjčen
od silniční správy. Práce za pomoci brigádníků – t. j. asfaltování – řídili místní cestaři Jan
Knesl č. 136, Jos. Keprt č. 28, Stanislav Barák č. 44, a Ant. Kuchař č. 24. I když tento den od
rána nepřetržitě pršelo, neodradil déšť tyto obětavce od práce a za úplného soumraku byl
skončen úsek cesty 270 m dlouhé k nepoznání.
Tato vymletá cesta od dešťů, podobající se vodnímu korytu byla dne 28. června
proměněna v pěknou asfaltku. Z 15 sudů asfaltu 4 zbyly. Toho si povšimli někteří členové
Sokola a nabídli se, že by druhého dne, t. j. 29. června v neděli pokračovali v asfaltování
dalšího úseku, t. j. od hlavní silnice u Grossových na potok směrem ku hřišti. Nabídka se
uskutečnila, a tak v neděli pokračovala další skupina brigádníků, a to hlavně z řad Sokola
na dalším úseku 75 m dlouhém. Tuto práci skončili téhož dne v 15:00 hod odpoledne.
Celkem bylo spotřebováno 65 m3 štěrku, 15 m3 drti a 15 sudů asfaltu. Počet
brigádnických hodin činil 550.
Dnes je Hejnovka pěkný úsek cesty v naší obci, kde projíždějí i motorová vozidla, což
za starého stavu nebylo možné a pro pěší je pohodlnou cestou.

Promoce prvního právníka – J. Jedlička č. 202.
Dne 30. června 1958 byl promován v Pražském Karolinu náš občan Jos. Jedlička č. 202
na právníka. Jmenovaný se narodil dne 12. února 1920 v Ostrově jako syn krejčího. Vyučil
se soustružníkem kovů v ČKD Blansko, kde za učební doby utrpěl těžký úraz na pravé
ruce, a musely mu být amputovány 3 prsty. Nešťasten a znechucen řemeslem odešel brzy
po vyučení do Prahy, kde si našel zaměstnání v redakci Rudého práva. Stálým jeho cílem
bylo získat nějaké vzdělání. Po několika létech tohoto zaměstnání, zasedal ve volném čase
ke stolu, aby se učil a složil zkoušky z měsťaněk, poněvadž měl pouze obecnou školu.
Takto připraven vstoupil na dělnickou přípravku v Jinošově, kde složil maturitu. Odtud
odešel na právnickou fakultu Karlovy university v Praze. Po pěti létech studií na této
universitě se dočkal svého konečného a vytčeného cíle, skončení studií a promoce na
právníka.
Nutno se zde zmínit, že jeho studie byly horší o to, že byl ženat a na fakultě ve svých
38 létech byl jeden z nejstarších studentů. Avšak pevná vůle, kus odříkání a skromný
život v rodině po celou dobu studií přece jen zvítězily, a tak v dějinách naší obce je to
první promovaný právník.

Převoz lodi na „Oravu“
Ve středu dne 2. července 1958 bylo v naší obci neobvyklé překvapení. Po silnici od
„Kaštana“ přes naši vesnici směrem na Jedovnice projížděl neobvyklý náklad. Speciální
auto ČSAD převážela motorovou loď z Brna na Slovensko na „Oravskou přehradu“.
Loď vážila 40 tun, byla 26 m dlouhá a 8 m široká, 6 m vysoká a vejde se na ni 300
osob. O bezpečnosti dopravy pečoval celý štáb pracovníků, různých odborů, počínaje
příslušníky dopravní hlídky Veřejné bezpečnosti, kteří usměrňovali dopravu a v častých
případech uzavírali na dobu průjezdu i několik kilometrů dlouhé úseky silnic.
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V naší obci musely být sundány některé elektrické přípojky a v zatáčce u rybníka
musel býti vyřazen elektrický sloup, který překážel. Po tuto dobu nesvítila v obci žádná
světla – nešel elektrický proud. Zřejmě, že s diváky všeho věku zde nouze nebyla. Loď
nocovala u jeskyně „Balcarky“ a druhého dne ráno pokračovala ve své cestě směrem na
Jedovnice průměrnou rychlostí 60 km za jeden den. Kdy svého cíle dosáhla, nevíme, ale
na umělém jezeře „Oravy“ má sloužiti k potěšení rekreantům, kteří zde prožívají svoji
dovolenou.

Budovatelské práce v obci
Snad již od svého postavení působí kanál pod silnicí naproti hostinci u Grossů značné
potíže. V dešťových dobách zde stéká voda až od kostela a z těchto velkých spádů bere
s sebou značné množství materiálu. S tímto se musela zabývat rada MNV a projednala
s důchodci Janem Šebkem č. 283, Jos. Keprtem č. 28, Fr. Zouharem č. 209, Jos. Vašíčkem č.
279 a Jar. Skotákem č. 143, aby vykopali záchytnou sondu naproti Svobodovým, ve které
by se materiál nesený vodou zachycoval, a tak byl chráněn kanál od svého častého
ucpávání.
Při výstavbě budovy M N V byl v této době dostatek potřebného materiálu, a tak
během jednoho týdne byly tyto práce jmenovanými občany provedeny. Vyústění kanálu
chránila dřevěná kulatina naskládaná vedle sebe, která pro hnilobu vyžadovala také
výměnu. Tito brigádníci zde udělali betonovou deku proloženou železnými pruty a asi
metrová část jsou jednotlivé dílce, které se dají vydělávat v případě vyhazování nánosu.
A takto nevzhledný úsek nabyl opět pěkné tváře.

Budování zábradlí pod „Humny“
V témže týdnu tj. od 7. července dělala skupina členů ČSČK brigádu na zhotovení
zábradlí pod „Humny“ pod kostelem. Je to zde kopcovitý úsek cesty, který je v zimních
měsících v době náledí špatně schůdný. MNV měl na toto zábradlí zakoupen patřičný
materiál a členové ČSČK se sami nabídli, že by tyto práce brigádnicky provedli. Dnes zde
stojí 36 m zábradlí, které zajišťuje bezpečnou chůzi v tomto úseku cesty. Brigádníci zde
odpracovali 105 hodin, za což jim patří mnoho díků od všech občanů.

Odvodňování luk
Dne 2. července přijela skupina dělníků z Mor. Slovácka, kteří u nás prováděli
odvodňování luk, počínaje od Císařské jeskyně až k rybníku. Vykopali zde hluboké
příkopy v délce asi 1000 m, aby se zde stahovaly veškeré vody a odtékaly do rybníka.
Byla to skupina velmi pracovitých lidí, a tak dne 18. července měli svoje práce skončeny.
Náklady v penězích činily 29 000 Kčs.

Nejmladší dědeček v obci
Dne 28. června 1958 se narodila paní Jaroslavě Dostálové dcera vážící 2,60 kg. Mladá
maminka je narozena 18. 12. 1940 v Ostrově a je dcerou Viléma Kunce č. 138. V této době
ji bylo 17 ½ roku, její otec – nynější dědeček – je 42 roků stár, a maminka jako babička 38
roků. Uvádím to v této pamětní knize proto, že Vilém Kunc se svojí manželkou jsou
nejmladším dědečkem a babičkou v naší obci.
V příštím čísle zpravodaje budou zveřejněny další události z r. 1958.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH OSTROV
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a nastal čas ohlédnout se zpět a zhodnotit
uplynulý rok. Také hasiči bilancují.
V dnešní těžké době se s velkými obtížemi plní nastolené úkoly. Přesto však můžeme
říci, že hasiči v Ostrově v Macochy nezaháleli a snažili se plánované úkoly splnit. Bohužel
musíme konstatovat, že největší a také nejnáročnější úkol nebyl splněn. Asi se někteří se
dovtípíte, že se jedná o stavbu naší nové závodní a tréninkové tratě.
Na druhé straně můžeme být spokojeni s plněním dalších úkolů, a to když hovoříme
o zájmové činnosti.
Členové SDH se aktivně podílí na mnoha kulturních a společenských akcích, které jsou
organizovány v naší obci. Naši muži a ženy úspěšně reprezentují náš sbor i městys
v požárním sportu. Na mnoha závodech se podařilo dosáhnout velmi dobrého umístění,
ale také byly i závody doslova propadáky. V celostátní soutěži jsme postoupili do
okresního kola, kde se obzvlášť dařilo ženám, které obsadily druhé místo. Chybělo
opravdu málo a mohly postoupit do krajského kola.
Rád bych se taky zmínil o našich nejmladších, kteří opravdu dosahují ve všech
kategoriích mladých hasičů velmi dobrých výsledků. V celookresní lize, které se
zúčastnilo kolem 40 družstev, naši mladí hasiči dosáhli na medailové příčky. V celostátní
soutěži hry Plamen, která na podzim proběhla v domácím prostředí za účasti 92 družstev
mladých hasičů a kolem 30 jednotlivců dorostenců, se umístili na medailových místech
a na místech do první desítky.
Samozřejmě hlavním úkolem hasičů je pomáhat lidem v nouzi a chránit jejich majetek.
14 našich členů je jmenováno městysem do zásahové jednotky. Tito členové musí
splňovat mnohá kritéria. Zejména zdravotní a odborná. Díky podpoře ze strany městyse
se daří zkvalitňovat vybavenost a odbornou přípravu jednotky. Za to opravdu děkujeme.
V letošním roce jsme museli 2 krát zasahovat, a to při čerpání vody z Císařské jeskyně
a při požáru motorového vozidla. Jednotka byla také nápomocna při řešení některých
úkolů městyse. Při těchto technických pomocech bylo odpracováno 64 hodin.
Na závěr chci popřát všem občanům do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních
úspěchů a hlavně, abyste nepotřebovali svoje hasiče.
Co připravujeme na rok 2013?
Leden

26. 1.

Únor

Ples
Masopust

Duben

13. 4.

Sběr železného šrotu

Květen

7. 5.

Lampionový průvod

Červen

22. 6.

Červenec
Srpen
Prosinec

Závody mladých hasičů
Zvaní na hody a zabezpečení hodů

17. 8.

Oslavy založení sboru, 125 výročí.
Noční závody (termín bude upřesněn)
Rozsvěcování vánočního stromku

Mladí hasiči připravují hrkání, sběr papíru.
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S čím Vám mohou vaši hasiči pomoci?
prořezávka a likvidace nebezpečného porostu
čerpání vody ze zatopených prostor
čištění kanalizace (venkovní)
mytí nánosů blata
likvidace požáru
František Nejezchleb, starosta SDH Ostrov

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2012
Akce šíření Betlémského světla poprvé
proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní
akce pro radost postiženým dětem.
Do Betléma, místa narození Ježíše
Krista, je pro Betlémské světlo
každý rok vyslán chlapec nebo
děvče
(říká
se
jim
Dítě
Betlémského světla), kteří vykonali
něco dobrého. Odtud se světlo
lásky a pokoje potom šíří do celého světa.
Motto letošního Betlémského světla zní: „Bůh
viděl,
že
všechno,
co
učinil,
je
velmi
dobré…“ (Gen 1, 31)
Stalo se již milou tradicí, že skauti přivážejí
před Vánocemi Betlémské světlo také do Ostrova.
Letos si pro ně mohou zájemci přijít v neděli 23.
prosince do kostela svaté Maří Magdaleny
v době od 10 do 11 hodin.
Mgr. Jana Vaňková

OSTROV U MACOCHY V ROCE 2012
Kalendářní rok se blíží ke konci a nastává doba bilancování nad uplynulým rokem. Co
se vlastně událo v letošním roce? Nepochybně najdeme v naší obci mnoho názorů
a vzpomínek na něj.
Dovolte mi, abych se poohlédl a připomněl Vám události, které se v uplynulém roce
udály.
Letošní rok byl v obci bezesporu ve znamení Revitalizace Lopače. Těžké mechanismy
se proháněly v blízkosti rybníka, který změnily téměř k nepoznání. Větší část stavebních
prací je již hotova. Rovněž již byly obci proplaceny finanční prostředky ze Státního fondu
životního prostředí na práce, které již byly provedeny. V příštím roce budeme pokračovat
výstavbou nové čerpací stanice na ul. Lesá a přeložkami inženýrských sítí v této lokalitě,
aby mohl být prohlouben tok Lopače.
Další významná investice byla nasměrována zejména k potřebám naší Základní
a mateřské školy. Zájem, který projevili rodiče prvňáčků z nedaleké Krasové, jsme uvítali
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a s přispěním Jihomoravského kraje jsme pořídili dopravní automobil, který bude sloužit
jak k přepravě žáčků z Krasové a Vilémovic,
tak pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů.
Posílení počtu žáků v naší škole je velice
důležité v době dlouhodobého poklesu dětí
v naší obci. V průběhu roku bylo pročištěno
propadání Lopače za Dětskou Léčebnou,
vybudován nový vstup do propasti pod
kostelem, včetně chodníku před farou,
opravena střecha a vytápění v kině, které
byly
v havarijním
stavu,
provedena
rekultivace bývalé skládky odpadu na
Končinách, dětské hřiště v „Dolině“ a jako
poslední oprava kapličky na Sadové.
V průběhu druhé poloviny letošního roku
jsou zpracovávány dva velice důležité
projekty, které budou-li naplněny, změní
vzhled našeho městyse. Prvním z nich je
dlouhodobě probíraná oprava komunikace
na ulici Bělá, kde bude brzy zažádáno
o stavební
povolení.
Druhým
zpracovávaným projektem je „Revitalizace
centrální části městyse“, rovněž je ve fázi
stavebního povolení. Na první etapu této stavby bychom chtěli v příštím roce zažádat
o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Nejvýznamnějšími investicemi v příštím roce by měly být, jednak dokončení stavby
„Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření“ a s tím související stavba nové čerpací
stanice na ul. Lesá. Dále bychom chtěli začít řešit nedostatečné parkovací plochy
u Základní školy, a to výstavbou nového menšího parkoviště. V souvislosti se Základní
školou bychom rovněž chtěli řešit opravu a rozšíření dětského hřiště pro děti ze školky.
Ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností bychom rádi obnovili nevyhovující
vodovod v lokalitě „U lesíčka“, kde došlo na začátku letošního roku k zamrznutí hlavního
vodovodního řádu. V rámci další spolupráce, tentokrát s místní Tělovýchovnou jednotou,
se budeme podílet na rekonstrukci ubytovny v Kulturním domě, na kterou získala TJ
dotaci z Místní akční skupiny. Rovněž bychom nechtěli zapomenout na dlouhodobě
opomíjenou rekonstrukci knihovny.
Tak jako v loňském roce, chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
kulturních, společenských i sportovních akcí. Rovněž i všem těm, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na rozvoji či vzhledu obce. Před rokem jsme poprvé organizovali
Silvestrovskou procházku na Holštejn, na kterou vás tímto zvu i v letošním roce. Nový rok
chceme opět přivítat již tradičním ohňostrojem, tentokrát ovšem v netradičním čase, tedy
1. ledna v 18:30 na náměstí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví, osobní pohodu a příjemné soužití se všemi bližními, a aby i následující rok
byl alespoň tak úspěšný, jako byl ten letošní.
Ing. Ondřej Hudec, starosta městyse
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2012
Za pár dnů se
rozloučíme s rokem
2012,
a tak
mi
dovolte,
vážení
čtenáři
a občané,
alespoň
trochu
přiblížit
aktivity
v naší
obecní
knihovně.
Co
se
nám
podařilo a z čeho
máme radost?
Zvyšuje se počet
registrovaných
čtenářů, zvyšuje se
počet návštěvníků
knihovny
a také
narůstají výpůjčky.
I v letošním
roce
využívala knihovna možnost výměnného fondu z regionálního oddělení Městské
knihovny Blansko. V průměru si knihovna vypůjčila 300 knih za rok. Byl obohacen vlastní
knihovní fond o nové knihy za bezmála 10 000 Kč.
Stále častěji do knihovny přicházejí studenti, a tak dochází k budování stálého
a kvalitního fondu literatury právě pro tuto skupinu čtenářů.
Velkému zájmu se i nadále těší projekty pro děti, které jsou zaměřeny na podporu
čtenářství. V rámci těchto projektů se v tomto roce uskutečnila beseda se spisovatelkou
a editorkou nakladatelství Edika Evou Mrázkovou, v měsíci dubnu jsme se sešli
v knihovně k další tvořivé dílně, kde jsme vyráběli želvu a akvárium s rybičkami. Celý
ročník jsme zakončili netradičním putováním po naší vesnici.
Od října pokračuje již V. ročník a to každý sudý týden pro dvě věkově rozdílné
skupiny dětí.
Velkou odměnou a poctou bylo ocenění knihovny za rozvoj veřejných knihovnických
a informačních služeb v obci a za podporu kulturního a společenského života. Toto
ocenění bylo ostrovské knihovně uděleno 11. 4. 2012 v Moravské zemské knihovně
v Brně.
Co se nám nepodařilo?
Knihovna stále čeká na zateplení budovy a také na novou fasádu. Snad v novém roce
2013 se podaří obci tento záměr uskutečnit.
Milí čtenáři, vážení spoluobčané, děkuji Vám za projevenou přízeň knihovně a přeji
Vám pěkné prožití svátků vánočních a do nového roku 2013 především pevné zdraví, klid
a spokojenost.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice
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UDÁLOSTI V ROCE 2012 POHLEDEM
TJ OSTROV U MACOCHY
Rok 2012 utekl jako voda a jsme opět na prahu nového roku. Co znamenal právě
končící rok pro naši Tělovýchovnou jednotu? Událostí nebylo málo.
Stejně jako v minulých letech, jsme pořádali několik již tradičních kulturněspolečenských akcí – Sokolský ples, pálení čarodějnic, vepřové hody, hodové zábavy.
Rovněž jsme se letos spolupodíleli na pořádání Oslav 100 let od povýšení obce na městys.
V již zažitých akcích bychom samozřejmě chtěli i nadále pokračovat. První naší akcí
nového roku bude Sokolský ples, který se bude konat 19. 1. 2013. Tímto na něj zveme
všechny naše občany.
Rovněž se snažíme o postupnou modernizaci sportovního reálu. V letošním roce jsme
dokončili posílení zavlažovacího systému hřiště. V první polovině příštího roku pak
budeme rekonstruovat ubytovnu v KD za přispění dotace z Místní akční skupiny
(cca 232 000Kč) a samozřejmě podpory obce.
Ve sportovní činnosti můžeme kalendářní rok rozdělit na dvě části. Povedená jarní
část navazovala na loňský podzim, byť konečné 4. místo v tabulce bylo zklamáním, neboť
nám historický postup do okresního přeboru unikl až v posledním utkání sezóny. Do
nové sezóny jsme vstoupili bez ofenzivních opor – Mirka Grosse a Zdeňka Kubici, a
s celou řadou zraněných hráčů. I to byl jeden z důvodů, proč lepší výkony střídaly
s horšími a výsledkově jsme značně zaostávali oproti předešlé sezóně. Problémy nám
dělá jak střelecká produktivita, tak i laciné branky v naší síti. Po 14 utkáních tak máme na
kontě pouhých 15 bodů při skóre 26:33, což znamená až 11. místo v tabulce III. třídy.
Jediným
střeleckým
tahounem
byl
během
podzimní části Luboš Dáňa,
který vstřelil 8 branek.
První utkání fotbalového
jara nás zavede na hřiště
posledního Adamova, před
kterým máme náskok
6 bodů. Doufejme, že se
nám budou v průběhu jarní
části
sezóny
vyhýbat
zranění
a pravidelnými
bodovými zisky potvrdíme
naši
účast
i v dalším
ročníku této soutěže.
Jak již dříve bylo
publikováno, velkou radost
dělají příznivcům kopané nejmenší děti, které projevují o tento sport velký zájem, a na
příští sezónu budeme chtít přihlásit mužstvo přípravky do okresních soutěží. Všichni
doufáme, že mladí fotbalisté a fotbalistky budou i nadále při chuti do fotbalu a vyroste
zde nová generace nadějných hráčů pro budoucí léta.
Jménem Tělovýchovné jednoty bych rád popřál nejen fotbalovým příznivcům, ale
všem občanům naší obce klidné svátky a mnoho úspěchů v příštím roce.
Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy
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PODZIMNÍ KOLO HRY „PLAMEN“ A DOROSTU
V sobotu 6. 10. 2012 bylo v okolí kulturního domu už od rána rušno. Sjelo se tu více
jak 500 mladých hasičů a jejich vedoucích, aby změřili své hasičské dovednosti při
podzimním kole hry „PLAMEN“ a dorostu.
Krátce po osmé hodině byl proveden slavnostní nástup a po poradě vedoucích
vyrazily na trať první pětičlenné hlídky. Pro družstva mladších žáků byla připravena trať
dlouhá 2 km a pro družstva starších žáků 3 km. Na trati, která byla vedena do okolí
Zálomských polí a Brda, čekalo na všechny soutěžící celkem 6 stanovišť, na kterých
postupně plnili dané úkoly – střelba, vázání uzlů, šplh po laně, požární ochrana,
topografie a zdravověda. I náš sbor dobrovolných hasičů vyslal na trať své svěřence. Dvě
družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. Nakonec se tato družstva umístila
velice dobře. První družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo se sedmi trestnými body
a celou dvoukilometrovou trať zvládli v čase 31 min a 45 s. Druhé družstvo nasbíralo 20
trestných bodů, což stačilo na 9. místo z celkem 49 zúčastněných týmů. Nutno dodat, že
druhé družstvo mladších žáků si zaslouží velké gratulace, protože se skládalo převážně
z dětí, které začaly pravidelně na schůzky docházet téměř teprve před dvěma měsíci.
Družstvo starších žáků se s výsledným časem 34 min a 54 s a devíti trestnými body
umístilo na 5. místě z celkem 38 přihlášených družstev. Do hodnocení se také počítala
štafeta požárních dvojic.
Ve 13 hodin odpoledne byl proveden nástup dorostenců a dorostenek. I zde jsme
měli zastoupení. Na holky čekala trať dlouhá 4 km a na kluky 5 km. Na trať dorostenek
vyrazila Iva Nejezchlebová, která nakonec obsadila 2. místo z 16 a trať dorostenců vyrazil
zdolat Jirka Vymazal. Ten vybojoval 12. místo z 18.
Závěrem nezbývá nic jiného než pogratulovat vítězům, dětem z Ostrova poděkovat
za vzornou reprezentaci naší obce a do dalších závodů popřát mnoho úspěchů. Velké díky
také patří všem, kteří se postarali a pomohli s přípravou a organizací těchto náročných
závodů.
Další fotky ze závodů na http://www.sdhoum.websnadno.cz/ ve fotogalerii.
SDH Ostrov u Macochy

PLÁNY SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Vážení a milí čtenáři Ostrovského zpravodaje, ta zpráva mi vyrazila dech. Český
statistický úřad se poprvé v historii pokusil spočítat, kolik je u nás lidí se zdravotním
postižením a došel k číslu jeden milion. Každý desátý Čech. Každý desátý musí denně
zápasit o ty nejjednodušší věci, o nichž devět dalších vůbec nepřemýšlí: jak se dostat přes
schod, který vede k důležitému úřadu, nebo obchodu, jak ostatním dokázat, že tělesný
handicap neznamená sníženou inteligenci, jak i se sníženou inteligencí získat práci, na
kterou stačí.
Milion lidí denně svádí své malé souboje o přežití, o vzdělání, o společenské uplatnění,
o normální život, který těch devět zbývajících považuje za samozřejmost. Naše organizace
Svazu tělesně postižených občanů v Ostrově má 75 členů a jsme velice rádi, že převážná
část je na tom zdravotně poměrně dobře. Milion těžce tělesně postižených asi nepotkáme,
ale Vás se budeme snažit potkávat co nejčastěji, budeme se snažit poznat Vás co nejvíc,
vyslechneme Vaše problémy a budeme se je snažit řešit. Od toho nás přece máte.
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Nejlepší setkání s Vámi a všemi příznivci je vždy na námi pořádaných společenských
akcích. V letošním roce to byly: dvě divadelní představení, předhodové pozvání, slavnost
dýní a naše výroční členská chůze. Významnou kapitolu tvoří také rekondiční pobyty
v lázních v tuzemsku i v zahraničí, které bez problémů a za příznivou cenu zajistíme
i nečlenům.
Pro letošní rok ještě plánujeme Silvestrovský pochod na Holštejn, který se setkal
s velkým zájmem a účastí občanů. Naše pozvání je na 31. prosince ve 13.00 hod ke kašně,
kde po malém občerstvení, každý svým tempem, vykročí k obci Holštejn a sraz bude opět
v hospůdce Pod hradem. Věřím, že nám bude přát počasí a loňský rekord 50 účastníků
překonáme.
Další akci, kterou plánujeme, bude divadelní představení ochotníků z Krásenska.
Představení se jmenuje Prachy a uskuteční se v sobotu 16. března 2013.
Dělat si plány je hezké a nutné, ale nikdo mi nevymluví, že nejhezčí a naopak nejhorší
věci v životě se prostě naplánovat nedají. Určitě jste to taky zažili: máte spoustu plánů do
budoucnosti, co všechno uděláte, kam pojedete, co ještě zažijete – a najednou je během
vteřiny všechno jinak. Proto si na ten příští rok se šťastným koncovým dvojčíslím 13
naplánujte jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, krásné zážitky v rodině a s přáteli. Naše
organizace Vás ve Vašich plánech určitě podpoří. A že zítra může být všechno jinak? Ale
jděte, dělat si plány je hezké a nutné.
Anežka Šenková

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Stalo se již tradicí, že advent se v Ostrově u Macochy zahajuje nejen rozsvěcováním
vánočního stromu, ale také předvánoční prodejní výstavou.
Také letos tomu nebylo jinak.
V sobotu 1. 12. a v neděli 2. 12. 2012 tak mohli občané Ostrova i jiných obcí načerpat
atmosféru adventu i nadcházejících vánočních svátků.
Již tradičně bylo možné na
výstavě zakoupit květiny, jmelí,
adventní
věnce,
vánoční
dekorace a ozdoby, perníčky,
svíčky, medové produkty.
Návštěvníci
si
mohli
prohlédnout také výrobky žáků
ze ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy,
dětí
ze
školní
družiny
a z keramického kroužku. Svoje
nápadité a originální výrobky
vystavovaly rovněž děti, které
pobývají v dětské léčebně se
speleoterapií
Odměnou pro všechny návštěvníky výstavy bylo bohaté občerstvení, které již druhým
rokem zajišťují místní hasiči.
Závěrem je nutné poděkovat všem zainteresovaným lidem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu výstavy a vám, kteří jste ji navštívili, poděkovat za váš zájem.
Organizátorky výstavy
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Revitalizace Lopače a výstavba nové Čerpací stanice u Kulturního domu
Asi každý občan zaregistroval stavbu „Revitalizace Lopače a protipovodňová
opatření“, která probíhala v naší obci v průběhu letošního roku. Stavba je z větší části
hotová. Největší část prací zbývá dodělat na ul. Lesá. Zde se bude realizovat několik
přeložek inženýrských sítí, které vedou přes tok Lopače, aby mohl být prohlouben
a mohla být provedena oprava mostku.
Se stavbou je úzce spojena stavba nové čerpací stanice, která se nachází hned vedle
potoka Lopače. Na tuto novou čerpací stanici, ač blízce stavebně souvisí s vlastní
„Revitalizací Lopače….“, nemohly být uvolněny dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Nápomocen nám nakonec byl Jihomoravský kraj, který v září schválil dotaci ve
výši 1,8 mil. Kč na čerpací stanici. Právě probíhá výběrové řízení na tuto stavbu, tak aby
mohla být zrealizována v první polovině roku a spolu s ní i dokončena stavba
„Revitalizace Lopače“.

Prodej pozemků v oblasti bývalé skládky komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse schválilo na prosincovém zasedání prodej pozemků v místech
bývalého fotbalového hřiště, později skládky komunálního odpadu. V roce 2010 byly tyto
pozemky zařazeny územním plánem jako stavební pozemky a v současné době byly
osloveni případní zájemci o tuto bezmála 13 500 m2 velkou plochu. Cílem městyse je
odprodat pozemky developerské společnosti, která zajistí zasíťování těchto pozemků,
včetně příjezdové cesty a jejich následný prodej zájemcům o bydlení v naší obci.

Podomní prodejci
V průběhu letošního roku výrazným způsobem přibylo podomních prodejců,
nabízejících od tarifů na mobilní telefony, přes distributory elektrické energie či plynu až
po kominické práce. Považuji proto za nutné upozornit všechny občany, aby pečlivě
uvážili, s kým podepíší smlouvy, nebo od koho koupí výrobky či služby. Podomní prodejci
totiž často používají neetické, v horších případech i nekalé praktiky, aby dosáhli rychlého
zisku na úkor zákazníka. Dokonce někteří z podomních prodejců obcházeli obec s tím, že
to mají povoleno od starosty, nebo z úřadu. My se od takových prodejců distancujeme a
v žádném případě jim nedáváme k nabízení svých služeb povolení. Dobře si proto
rozmyslete, zdali se někomu upisovat na dlouhé roky za zdánlivě výhodných podmínek.

Od ledna s novými webovými stránkami
Na přelomu roku budeme spouštět zbrusu nové webové stránky. Nový web umožní
našim občanům lépe se orientovat v informacích z obce. Postupně bychom také přesunuli
sekce z izpravodaje pod webové stránky, kam by si mohli pravidelní „přispěvatelé“ sami
vkládat svoje články. Věřím, že se nové stránky budou líbit a že budou pravidelně
využívány občany našeho městyse k lepšímu přístupu k informacím.

Oprava kapličky na Sadové
V průběhu měsíce listopadu byla opravena boží muka na Sadové. Na tuto rekonstrukci
jsme dostali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 20 tis. Kč. Práce byly provedeny
v náležité kvalitě a dle podmínek Národního památkového ústavu.
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Schválena nová vyhláška o odpadech
Zastupitelstvo městyse schválilo na svém prosincovém zasedání novou vyhlášku
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V rámci této vyhlášky byla zrušena sleva
30 Kč při zaplacení poplatku do konce února kalendářního roku. Od příštího roku má tak
každý občan, či majitel nemovitosti povinnost zaplatit poplatek ve výši 490 Kč do
31. 7. 2013. Jak již bylo řečeno dříve, chcete-li se vyhnout nepříjemnému vymáhání ze
strany obce, doporučujeme zaplatit poplatky včas a tudíž bez přirážky.
Ing. Ondřej Hudec, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 33. schůzi, konané dne 27. 9. 2012:
schválila rozpočtové opatření č. 9
schválila zveřejnění záměru k uzavření Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 365 mezi
Městysem Ostrov u Macochy a firmou ZEMSPOL a.s. Sloup k pozemkům o celkové
výměře 14.9325 ha
schválila změněný odpisový plán ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na rok 2012
schválila výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
na 28 dětí ve třídě
schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK pro městys Ostrov u Macochy ve výši
1 800 000 Kč na realizaci projektu "Rekonstrukce čerpací stanice u sokolovny"
a smlouvu o poskytnutí dotace
schválila zpracování auditu veřejného osvětlení z důvodu přípravy žádosti o dotaci
na rekonstrukci veřejného osvětlení
schválila provedení revize knižního fondu v Místní knihovně v roce 2013
projednala současný stav příprav rekonstrukce krajské silnice od rybníka ke
kapličce – v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení rekonstrukce
projednala průběžný stav realizace protipožárních a dalších stavebních úprav
v budově školy v souvislosti se zvýšením kapacity mateřské školy
projednala stav příprav na vypracování projektu pro stavební povolení akce
„Revitalizace náměstí“
vzala na vědomí informaci o průběhu stavby Revitalizace Lopače a protipovodňová
opatření
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 34. schůzi, konané dne 25. 10. 2012:
schválila rozpočtové opatření č. 10
schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 365 mezi Městysem Ostrov u Macochy
a firmou ZEMSPOL a.s. Sloup k pozemkům o celkové výměře 14.9325 ha – zvýšení
nájemného z důvodu zvýšení ceny pozemku
schválila Pravidla výběru zhotovitelů veřejných zakázek malého rozsahu
doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. st. 561
a p. č. st. 562, oddělených z pozemku p. č. 1689/1 za 40 Kč/m2 (pozemky pod
garážemi u „Hejnovky“)
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nepřijala usnesení k žádosti o odkup pozemků p. č. st. 577 a p. č. 344/6 oddělených
z pozemku p. č. 344/1 (pozemek pod chatou na „Vintoku“)
souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci závěrečné výzvy Regionálního
operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory „Rozvoj a stabilizace
venkovských sídel“ na 1. etapu revitalizace centrální části městyse a schválila
Rámcovou smlouvu o zpracování grantových projektů a Realizační dohodu č. 1 se
společností PIONS s.r.o. za provizi ve výši 2,8 % z obdržené dotace
doporučila zastupitelstvu schválit Partnerskou smlouvu pro projekt
„Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ s městem Blanskem
souhlasila se stavebními úpravami RD č. p. 232
schválila uzavření smlouvy o dodávce zemního plynu pro objekty městyse s firmou
ČEZ prodej, s.r.o. na období od 1. 1. 2013 do 31.12 2014 za cenu dodávky 755 Kč
bez DPH/MWh
schválila Provozní řád a Návštěvní řád dětského hřiště „Dolina“
souhlasila s dohodou o ukončení pronájmu míst č. 1 a č. 2 v kolumbáriu
schválila konání novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2013 v 18 hodin před úřadem
městyse
zabývala se přípravou podmínek záměru prodeje pozemků bývalé skládky na
Končinách pro výstavbu rodinných domů
zabývala se průběhem stavby Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření (bez
závad)
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 35. schůzi, konané dne 15. 11. 2012:
doporučila zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
schválila Plán inventur na rok 2012
schválila Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
s firmou SITA CZ, a.s. pro rok 2013 – beze změn oproti roku 2012
schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou TEKOSTAV na stavbu chodníku před
farou
schválila dodatky k nájemním smlouvám na pronájem hrobových míst (14
případů)
souhlasila se stavebními úpravami RD č. p. 283
vzala na vědomí použití části investičního fondu ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši
66 233 Kč na financování údržby a oprav budovy školy
schválila uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 4 000
Kč rodičům žáků dojíždějících do ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy (15 případů)
vzala na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření městyse – 2 drobné
nedostatky již odstraněny
souhlasila s vyřazením a prodejem ponků ve školních dílnách
zabývala se přípravou rozpočtu městyse na rok 2013
zabývala se přípravou prodeje pozemků – zahrádek na místě a v okolí bývalého
kluziště
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zabývala se přípravou podmínek záměru prodeje pozemků bývalé skládky na
Končinách pro výstavbu rodinných domů
projednala připomínky k projektu pro stavební povolení akce „Revitalizace
náměstí“
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 36. schůzi, konané dne 29. 11. 2012:
doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí závěrečný účet Svazku vodovodů
a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za rok 2011
doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí závěrečný účet Spolku pro Moravský kras
za rok 2011
doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí plnění rozpočtu městyse za období 1–
10/2012
schválila rozpočtové opatření č. 11
doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci
TJ Ostrov u Macochy ve výši 230 000 Kč na spolufinancování oprav ubytovny
k obdržené dotaci ve výši 40 % nákladů
doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2013
doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled na roky 2014 – 2017
doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. č. 354/1 za cenu 40 Kč/m2
doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků
p. č. 354/1 a p. č. 505 (pozemky bývalé skládky) včetně podmínek kupní smlouvy
doporučila zastupitelstvu schválit kupní cenu k prodeji pozemků p. č. 1731/7,
1731/8, 1731/10, 1731/20,1731/21 ve výši 40 Kč/m2
nedoporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemků p. č. 1731/5, 1731/6,
1731/9, 1731/11, 1731/14 (pozemky bývalého kluziště)
schválila zveřejnění záměru k uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s firmou
ELAM
schválila zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v budově č. 70
schválila vyhlášení poptávky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „čerpací
stanice u Sokolovny“, text výzvy k podání nabídek (zadávací dokumentaci) a firmy
vyzvané k podání nabídky:
H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o., Mlýnská 987/10, 678 01 Blansko
VAPIS BOSKOVICE, spol. s r.o., Havlíčkova 26, 680 01 Boskovice
VHS Brno, a.s., Masná 102, 602 00 Brno
KORA-VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, 679 02 KUNŠTÁT
ISMA JEVÍČKO s.r.o., Cetkovice 56, 679 38 Cetkovice
schválila změnu výše příspěvku pro ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na rok 2012 na
částku 1 800 000 Kč
souhlasila se stavbou RD na pozemku p. č. 1640/2

16

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na svém IX. zasedání, konaném dne
13. 12. 2012:
vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu
Blansko za rok 2011
vzalo na vědomí závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok 2011
vzalo na vědomí plnění rozpočtu městyse za období 1–10/2012
vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 9, 10, 11
schválilo rozpočtové opatření č. 12
schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Ostrov u Macochy ve výši
230 000 Kč
schválilo rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2013
schválilo rozpočtový výhled na roky 2014 – 2017
schválilo Partnerskou smlouvu s městem Blanskem pro projekt „Technologické
centrum ORP a elektronická spisová služba“
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. st. 561 a p. č. st. 562,
oddělených z pozemku p. č. 1689/1(pozemky pod garážemi u „Hejnovky“) za cenu
40 Kč/m2
neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. st. 577 a p. č. 344/6,
oddělených z pozemku p. č. 344/1 (pozemek pod chatou na „Vintoku“)
schválilo zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 354/1 a p. č. 505
(pozemky bývalé skládky) včetně podmínek kupní smlouvy pro výstavbu
rodinných domů
schválilo kupní cenu k prodeji pozemků p. č. 1731/7, 1731/8, 1731/10,
1731/20,1731/21 ve výši 40 Kč/m2
neschválilo prodej pozemků (pozemky bývalého kluziště) p. č. 1731/5, 1731/6,
1731/9, 1731/11, 1731/14
Ing. Květoslav Pekárek, místostarosta

ROZPOČET NA ROK 2013
Příjmy
§
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343

Položka
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatky za užívání veř. prostranství
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Částka v Kč
2 100 000
150 000
200 000
2 100 000
60 000
4 700 000
590 000
36 000
17 000

1344
1345
1351
1361
1511
2420
4112
4116
4213
4222
1012
1031
2119
2143
3314
3341
3412
3613
3632
3723
3745
4357
6171
6310

Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků – TJ
Neinvest. dotace ze SR
Ostatní neinvest. dotace ze SR – Veřejně prosp. práce
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Investiční příjaté transfery od krajů
Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
Příjmy z pěst. činnosti (les)
Příjmy z dobývacího prostoru
Příjmy z turistického ruchu (inf. středisko)
Knihovna
Rozhlas a televize
Pronájem kulturního domu, poplatky za užívání KD
Nebytové hospodářství (stará škola)
Příjmy za služby v pohřebnictví
Sběr a svoz ostatních odpadů (pet lahve, sklo,…)
Za služby při úpravách veř. zeleně
Domovy (nájemné)
Příjmy ostatní (nahodilé)
Příjmy z úroků
Příjmy celkem

8115
8123
8124

2 000
2 000
20 000
12 000
540 000
230 000
170 000
55 000
633 800
1 800 000
11 000
10 000
1 000
3 000
3 000
6 000
35 000
251 000
2 000
50 000
20 000
202 500
5 000
5 000
14 022 300

Zapojení přebytku z minulých let
Přijetí úvěru u ČS
Splátka úvěrů od ČS

–900 000

Financování celkem

–478 500

mezisoučet (P+–F=V)

421 500

13 543 800

Výdaje
§
1019
1031
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3119
3314

Položka
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (včelaři)
Pěstební činnost (les)
Vnitř. služby, obchod, turismus (inf. stř.)
Silnice (opravy místních komunikací)
Ostatní komunikace (chodníky, parkoviště)
Dopravní obslužnost (IDS JmK)
Pitná voda (úroky z úvěru, členský příspěvek, ztrátovost)
Odvádění a čištění odpadních vod (ČS u KD)
Úpravy drobných vodních toků (revitalizace "Lopač")
Základní škola (provoz, pojišť. budovy, školní autobus,…)
Knihovna (provoz, opravy)
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Částka v Kč
2 000
100 000
90 000
80 000
750 000
55 700
120 000
2 400 000
1 450 000
2 150 000
340 000

3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3419
3421
3429
3429
3613
3631
3632
3633
3639
3721
3722
3723
3745
4341
4357
4359
5212
5512
5512
6112
6118
6171
6310
6399

Obecní kronika, výstavy
Činnost registrovaných církví (příspěvek kostel)
Rozhlas (autorské poplatky)
Vydávání zpravodaje
Kino (provoz, opravy)
Sbor pro občanské záležitosti, kulturní komise
Kulturní dům (provoz)
Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Sokol)
Ostatní tělovýchovná činnost (návratná finan. výpomoc)
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace (Skauti)
Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvek zahrádkáři)
Nebytové hospodářství (stará škola – pojištění, opravy)
Veřejné osvětlení (spotřeba energie, opravy)
Pohřebnictví (provoz hřbitova)
Výstavba a údržba inženýrských sítí (úroky z úvěru)
Komunální služby – MAS
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (pet lahve, sklo,…)
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Domovy (podporované byty)
Svaz zdravotně postižených (příspěvek na činnost)
Ochrana obyvatelstvu
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů (příspěvek na činnost)
Zastupitelstvo obce
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Finanční operace (poplatky za vedení účtu)
Daň z příjmu za obec
Výdaje celkem

6 000
150 000
40 000
15 000
70 000
90 000
400 000
190 000
230 000
140 000
2 000
10 000
50 000
300 000
20 000
130 000
13 400
50 000
520 000
100 000
500 000
98 700
30 000
10 000
1 000
150 000
50 000
900 000
18 000
1 650 000
12 000
60 000
13 543 800

INFORMACE ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY
Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy
škola rodinného typu
Škola se i v tomto školním roce zaměřuje na výuku jazyků a výuku v přírodě.
Angličtina – třetinu výuky na celém 2. stupni vede anglický rodilý mluvčí. Žáci
tak jsou lépe připraveni pro praktické využití anglického jazyka a lépe konverzují.
Využíváme zkušenosti ze zahraničí, kdy tamní studenti, na rozdíl od svých českých
vrstevníků, dovedou v cizím jazyce běžně komunikovat.
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Informatika – kromě práce s kancelářskými programy také vytváření vlastních
www stránek, záznam a střih videa.
Naše škola je ojedinělá i tím, že děti
seznámí kromě prostředí Windows i se
systémem Apple (počítače a operační
systém Apple tvoří naprostou většinu
vybavení
televizních
a grafických
pracovišť). Absolventi školy tak získají
širší možnosti uplatnění v praxi.
Individuální přístup – úspěšně
integrujeme
děti
s tělesným
postižením díky důrazu na vysokou
profesní
odbornost
vyučujících
a rodinnému
prostředí.
Integrace
a podpora žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami je jednou z dalších priorit školy, stejně tak jako
individuální přístup k dětem a nadaným žákům.
Výuka v souvislostech a provázání teorie s praxí – cyklus přednášek
a exkurzí:
Přírodovědná exkurze – invazní druhy v naší přírodě. Přeprava – nový
školní autobus.
Afrika – Keňa. Na přednášku navazuje zapojení školy do projektu
Adopce na dálku. Odřeknutím několika sladkostí umožníme společně
jednomu dítěti v Africe dosáhnout vzdělání. Tato finanční částka pokryje
školné, učební pomůcky a povinnou školní uniformu.
Prvňáci poznávají Ostrov u Macochy – propojení výuku prvouky
s realitou.
Vojenské mise České armády (Irák, Afganistán)
Projekt
„Zdravá
chodidla“ v MŠ – klinicky
odzkoušená aktivní stélka
zajišťující zdravé chodidlo.
Nositelé
Nobelových
cen – přednáška o Jaroslavu
Heyrovském, jediném českém
nositeli této ceny za chemii
(polarografie), a současných
trendech výzkumu v chemii.
Exkurze a přednášky navazují na aktivity
úspěšně řešeného EU projektu Schola
naturalis (2 mil. Kč) a tvoří součást výuky
v přírodě. Na výuku v přírodě se škola dlouhodobě zaměřuje.
Autobusová zastávka – díky sponzorskému daru dojde na jaře k instalaci autobusové
zastávky pro dojíždějící žáky. Jedná se o dřevěnou čekárnu o velikosti 3 x 2,4 m.
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Školní dílny – celková modernizace z fondů EU – díky úspěšně obhájenému projektu
z fondů EU dochází k celkové modernizaci školních dílen. Součástí projektu jsou
i návštěvy řemeslných dílen. Projekt navazuje na jiný EU projekt Moje volba – moje
budoucnost.
Novinka ve vzdělávání – podcasty – zajímavý a atraktivní moderní prvek ve výuce.
Odborný dohled převzala Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou v Brně.
Školní autobus – zajišťuje dopravu žáků
do školy. Bezpečnost dětí je po celou jízdu
zajištěna dospělou osobou, která děti od
rodičů přebírá a doprovází je poté do školy
a zpět.
Dle domluvy s rodiči zastavuje autobus
u domu jednotlivých žáků. Důvodem je
snaha s ohledem na neustále rostoucí
provoz omezit přecházení dětí přes
vozovku, včetně čekání na zastávkách, kde
hrozí
vstup
na
vozovku
a střet
s projíždějícími vozidly. Školní autobus je
také využíván pro potřeby přepravy žáků
i vyučujících na místo terénní výuky (v rámci přírodovědných a kulturních exkurzí).
Volba povolání – v posledním ročníku školy si žáci vybírají střední školu a obor, který
budou studovat. Pro usnadnění této nelehké volby připravila škola řadu aktivit, např.
besedu se zástupci středních škol, testy volby povolání, uvolnění z výuky na dny
otevřených dveří a na burzu škol atd. Přejeme deváťákům, aby se jim výběr střední školy
zdařil podle jejich představ.
Sběr starého papíru, TetraPaku, hliníku a elektroodpadu – celkem bylo sesbíráno
a předáno k recyklaci 5 310 kg starého papíru, 36 kg nápojových obalů a 1 kg hliníku.
Ušetřili jsme tak několik vzrostlých stromů a dalších surovin. Škola využívá pro tisk
většiny dokumentů právě recyklovaný papír. Výtěžek ze sběru (8 496 Kč)
i elektroodpadu (2 600 Kč) bude využit na nákup vybavení a pomůcek. Výtěžek ze sběru
za rok 2011 (elektroodpad 1 850 Kč, dar z dražby nevyzvednuté tomboly z plesu SRPDŠ
v roce 2011 800 Kč, sběr papíru 5 970 Kč) byl využit na nákup vybavení do posilovny:
2 posilovací věže, běžecký pás, ekliptical, rotoped, stepper, celkem za cca 28 000 Kč.
Za příspěvek ke sběru děkujeme jménem žáků a učitelů školy.
Strašidelné učení – v pátek 2. listopadu usedli do lavic 1. třídy duchové, čarodějnice
a jiná strašidelná stvoření. V matematice jsme počítali pavouky a netopýry. Nechyběla ani
módní přehlídka a představení strašidel. Poděkování patří všem rodičům, kteří pro děti
připravili krásné kostýmy.
Skřítek a zvířátka – v posledních podzimních dnech jsme v MŠ využili slunného počasí
a navštívili několik dvorků s domácími zvířaty. Pozorovali jsme kačeny a slepice, velké
nadšení u dětí vyvolalo stádo ovcí nebo koní. Prožitků jsme využili v tvořivé práci dětí.
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Hledání ztraceného pokladu
Celý den strávily děti MŠ dobrodružným hledáním ztraceného pokladu. Děti našly mapu,
ukrytou ve stromech před školou. Podle mapy našly začátek trasy, a pak již podle fáborků
procházely polem a lesem a plnily přichystané úkoly, dokud nenašly ukrytý poklad.
Environmentální vzdělávací cyklus
pro vyučující – invazní druhy, sukcese,
utváření reliéfu krajiny, vliv člověka na
přírodu, práce s novými výukovými
pomůckami atd. Pro přepravu využit
školní autobus. (Invazivní rostliny –
nepůvodní druh, nekontrolovatelně se
šíří,
vytlačuje
původní
druhy.
Pozorovaný
bolševník
velkolepý
(viz obrázek) dorůstá až 2 metrů, při
dotyku vyvolává silnou alergickou
reakci na pokožce.)
Soutěž škol Cirsia „Prosaď se“
Sdružení škol Cirsium (školy z Ostrova, Podomí, Sloupu, Jedovnic, Křtin a Lipovce)
organizují společné sportovní a vědomostní aktivity. Naše škola obohatila nabídku těchto
společných akcí již o druhou soutěž (vedle Přehazované nyní nově i Prosaď se). Děti
soutěží ve znalostech z angličtiny, češtiny a matematiky i ve sportovních disciplínách
(hod míčem, florbal, štafeta atd.).

Připravované akce – pozvánky
Den otevřených dveří a vánoční dílny – návštěva školy spojená s její prohlídkou
proběhne spolu s vánočními dílnami 20. 12. 2012 od 7.45 do 12.20 hod.
Beseda se specialisty z Pedagogicko-psychologické poradny – uskuteční se 7. 1. 2013,
přednášející PhDr. Jarmila Kuchařová. Téma – výchova a vzdělávání předškolních dětí.
Součástí besedy je i prostor na dotazy. Zveme všechny rodiče dětí, které navštěvují
mateřskou školu a také rodiče, kteří své děti do mateřské školy připravují.
Přírodní učebna – vznikne proměnou prostranství před školou. Úprava zahrnuje
vyvýšené záhony, vodní a mokřadní rostliny, jezírko, lavičky atd. Dotace z Ministerstva
ŽP.
Šamalíkova míle – Druhý ročník sportovního odpoledne navazující na loňský úspěšný
ročník proběhne 9. 6. 2013. Srdečně zveme Vás i děti, přijďte si zasportovat a udělat
něco pro zdraví.
Školní arboretum – přijměte také pozvání na slavnostní otevření dokončeného arboreta,
určeného jak k výuce a poznávání našich dřevin, tak pro širokou veřejnost jako místo
k odpočinku. Otevírání je předběžně plánováno na červen, přesný termín bude upřesněn.

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v celém novém roce 2013 přeje
jménem žáků a učitelů ZŠ Ostrov u Macochy Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., ředitel školy.
Články připravili vyučující školy: Mgr. Věra Hrazdírová, Mgr. Marek Veselý, Mgr. Petra
Ševčíková, Mgr. Věra Chlupová, Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, Mgr.
Alena Zukalová, Mgr. Pavlína Héčová, Mgr. Jaroslava Hasoňová, Mgr. Jitka Haváčová, Petra
Zouharová, Jana Nečasová, Jaroslava Vondrová, Hana Pernicová, Jana Pernicová, DiS.
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Motto: „Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný“
Benjamin Franklin
Již potřinácté pořádá Charita České republiky Tříkrálovou sbírku. Je to největší
dobrovolnická akce u nás. Výtěžek sbírky v roce 2013 bude zaměřen na:
Podporu krizové pomoci osobám v tísni
Plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených
Pomoc lidem v hmotné nouzi
Děti nemocné nebo sociálně znevýhodněné
Koledníci s označenou pokladničkou Charity a krásnou písničkou budou v naší obci
koledovat v sobotu 5. ledna 2013. Dopředu děkujeme Vám, kteří otevřete koledníkům
a poskytnete finanční dar na podporu charitního díla.
Přispět lze také pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena
zprávy je 30 Kč, Charita z toho obdrží 27 Kč.
Mgr. Zdeňka Svobodová
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PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
31. 12. 2012
13.00
1. 1. 2013
18.30

Silvestrovský pochod na Holštejn (sraz u budovy kina)
Tradiční novoroční ohňostroj – náměstí městyse

19. 1. 2013
20.00

Sokolský ples, hraje VELVET – KD

26. 1. 2013
20.00

Hasičský bál, hraje AKCENT – KD

9. 2. 2012

Masopustní průvod

22. 2. 2013
20.00

Ples SRPDŠ, hraje POHODA– KD

23. 2. 2013
20.00

Jeskyňářský Rumbál – KD

2. 3. 2013
14. 3. 2013
18.00

Dětský Karneval – SRPDŠ – KD
X. zasedání Zastupitelstva městyse – Kino
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