Scandalus
V souvislosti s plánovanou generální opravou kaple v Kotvrdovicích se podařilo vypátrat
autora minulých stavebních úprav provedených před 50 lety. Rád přijel zavzpomínat na mládí
a pozval mě na návštěvu do Kolína nad Rýnem, aby mi mohl na nových sakrálních stavbách
ukázat, jak směřuje vývoj architektury k jednoduchým a zároveň chytře vymyšleným řešením a
jaká „kouzla“ se dají provádět s denním světlem.
Cesta do Kolína nad Rýnem byla pro mě tak trochu strašákem – uţ jsem byl leckde po Evropě,
ale nikdy jsem nebyl v zahraničí sám. Překonal jsem obavy a občasné pokušení na něco se
vymluvit, zjistil moţnosti dopravy, zakoupil jízdenku a na konci února jsem se pustil do tohoto
dobrodruţství. Aţ do Kolína to bylo v pohodě, v autobuse české firmy se mluvilo česky, takţe
mi ani nepřišlo, ţe jsem v cizině. Napínavé to začalo být, kdyţ jsem vystoupil v Kolíně nad
Rýnem.
Byli jsme s panem architektem domluveni, ţe na mě bude čekat půl hodiny před plánovaným
příjezdem autobusu. Očekával jsem, ţe ho uvidím hned, ale i kdyţ jsem se rozhlíţel velmi
pozorně, nikde jsem ho neviděl. Vzhledem k tomu, ţe autobus přijel dříve, neţ měl, zůstal
jsem klidný. Ani jsem si nesundal batoh, byl jsem přesvědčen, ţe během několika minut se můj
hostitel objeví. Rozhlíţel jsem se po lidech, kteří se objevili v dohledu, pozorně sledoval
projíţdějící auta a má nervozita pomalu narůstala. Ostatní spolucestující, kteří zde vystoupili se
mnou, si postupně rozebrali nějací jejich známí, zůstal jsem tam sám v neznámém městě
s nepatrnou znalostí němčiny. Nechtěl jsem svého dobrodince honit telefonem, ale po
půlhodině jsem usoudil, ţe uţ nastal čas zjistit, co se děje. Napřed jsem zavolal na mobil na
číslo uloţené při dřívějším hovoru s panem architektem. Volané číslo bylo nedostupné. Zkusil
jsem pevnou linku, ale na druhé straně to nikdo nezvedal. Moje fantazie se pustila do práce a
produkovala různá vysvětlení. Hostitel na mě zapomněl nebo si spletl datum. Čeká na jiném
místě a stejně jako já si láme hlavu řešením neplánované situace. Měl po cestě havárii. Musel
do nemocnice z jiného důvodu. Nemyslel pozvání váţně a já jsem to nepochopil. Nedošla mi
mailová zpráva nebo jsem ji přehlédl…
Po hodině čekání jsem změnil téma a začal přemýšlet, jak to vyřeším sám. Můţu počkat do
večera a zkusit, jestli mě vezmou do autobusu domů, i kdyţ mám jízdenku na jiný termín.
Můţu koupit plán města, najít někde na okraji ubytování, na které by mi stačily peníze, a
zkoumat město samostatně. Nebo můţu zkusit spát někde pod mostem jako můj hostitel, kdyţ
sem uprchl před následky normalizace po invazi cizích vojsk do naší země v roce 1968…
Začalo pršet. No, to mi ještě scházelo! Před deštníkem jsem dal přednost dálničnímu mostu na
protější straně ulice. Je odtud vidět na místo, kde autobus zastavil, takţe očekávaného uvidím,
kdyţ se snad objeví. Ale jak dlouho mám čekat, abych si předčasným řešením situace na
vlastní pěst nezkomplikoval ţivot ještě víc a zbytečně? Přešel jsem ulici a pokračoval
v pochodování tam a zpět. Na to, abych se někde posadil, bylo moc chladno. Jak bych asi trávil
noc na takovém místě? A neměl bych problémy s policií nebo nějakými místními bezdomovci?
Ukázalo se, ţe déšť, který umocnil mé šedivé myšlenky, urychlil řešení situace. Hned po
prvním otáčce při svém bezcílném pochodu jsem před sebou uviděl očekávaného hostitele.
Vystoupil z auta zaparkovaného mezi několika dalšími pod mostem a hleděl na mě stejně
překvapeně jako já na něho. Byl přesvědčen, ţe autobus zastaví tak, jak má, na tomto malém
parkovišti, chráněném mostem před nepohodou, a tak čekal tam, jenţe řidič si ušetřil najíţdění
a vyjíţdění z parkoviště a zastavil přímo na dálničním nájezdu. Zatímco já jsem si
představoval, ţe bude stát na místě, kde autobus zastaví, on zůstal sedět v autě, protoţe v rádiu
hlásili, ţe na dálnici jsou po noční vichřici popadané stromy a kvůli nim třicetikilometrová
kolona. Neviděl projíţdějící ţlutý autobus nebo přijel těsně po něm, a tak se věnoval dennímu
tisku přesvědčen, ţe tak dlouhá kolona se hned tak nepohne. Druhé straně ulice nevěnoval
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pozornost, protoţe ho ani nenapadlo, ţe bych tam mohl stát, a navíc tam z auta nebylo vidět,
stejně jako z druhé strany na auto. Mobil nemohl pouţít, protoţe změnil přístroj i operátora,
ještě si nepřepsal čísla a to své neoznámil známým. A tak jsme oba na sebe hodinu zbytečně
čekali, aniţ by nás napadlo, ţe nás dělí jen několik desítek metrů.
Nikdo nic nemyslel zle, nikdo nic zavrţeníhodného neudělal, jednání všech zúčastněných je
pochopitelné. Jen se něco mělo zjednodušit, něco nestihlo a pozapomnělo, jen jsme trochu víc
spoléhali na to, ţe ten druhý udělá přesně to, co si já představuji. A byla z toho docela horká
hodina uprostřed zimního počasí. Na detailech záleţí. Dokonalost je tvořena maličkostmi. Kdo
se v době postu zabýval otázkou, co by mohl dělat trochu lépe, aby bylo lépe jemu nebo jiným,
moţná také objevil nějakou „drobnost“, která však působila stejné nepříjemnosti jako kamínek
v botě. Náprava takové „maličkosti“ můţe být takovým malým zmrtvýchvstáním. To velké,
Jeţíšovo, jsme znovu proţili nedávno o Velikonocích jako nečekané rozuzlení situace, kdy
nikoho z jeho přátel nenapadlo, ţe ho po ukřiţování a pohřbu ještě někdy uvidí, a byli z toho
stejně bezradní jako já při tom dlouhém čekání v Kolíně. Proţití Velikonoc i z tohoto pohledu
můţe být pro nás zpětně povzbuzením k tomu, abychom pokračovali v hledání a srovnávání
těch malých ţivotních nesrovnalostí, které mohou být nakonec příčinou velkých nesnází.
Kamínek v botě se latinsky vyjádří slovem „scandalus“, z něhoţ vzniklo české slovo skandál.
Docela hezky to vyjadřuje důvod, proč je dobré se těch „kamínků“ včas zbavit.
Václav Trmač, farář

Z Rájce na Kilimandžáro
Váţení občané, dovolte mi, abych se s vámi podělila o záţitek, který jsem měla na
rájeckém gymnáziu. Ve dnech 23. a 24. dubna se na gymnáziu v Rájci konala akce s
názvem S RÁJECKÝM GYMNÁZIEM KOLMO NA KILIMANDŢÁRO čtyřiadvacetihodinovka ve stopách Roberta Šamonila.
Zahájení akce bylo 23. dubna v 15 hod. a jelo se nonstop na vrchol. Šlapalo se v
tělocvičně na 4 rotopedech, napojených na projekční plátno, na kterém se zobrazoval terén
cesty na Kilimandţáro, a podle terénu se účastníkům automaticky nastavovala zátěţ
na rotopedu.
Účastníci-zájemci se na rotopedech střídali po půl hodině a věřte mi, ţe za tu dobu toho
měli dost. Šlapalo se odpoledne, v noci a druhý den aţ do cíle. Druhého dne se této akce
zúčastnil i Robert, který "šlapal" nepřetrţitě od 10 aţ do 14 hodin, kdy dojel na vrchol.
Ostatní účastníci dojeli se značným zpoţděním, ale mohu říci, ţe i oni byli "borci".
Atmosféra při dojezdu Roberta byla úţasná, je obdivuhodné, co dokáţe. Nechyběly také
pravidelné ţivé vstupy do rádia Čas.
Je nutné připomenout, ţe Robert Šamonil, který pochází z naší obce, jel na kole
na Kilimandţáro, ale kvůli nehodě, kdy ho srazil kamion, nedojel. Proto se uskutečnila
tato akce, kdy zbytek cesty absolvoval s rájeckými účastníky na rotopedu. Závěrem bych
chtěla říci, ţe (moţná je to staromódní) jsem byla hrdá na to, ţe je Robert od nás, a ţe ho
osobně znám.
Libuše Zouharová

3

Oznámení o době a místu konání voleb
Podle ustanovení §15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky MV č. 233/2000 Sb, o provedení některých ustanovení zákona, ve znění
pozdějších předpisů zveřejňuji oznámení o době a místě konání voleb v obci
Ostrov u Macochy:
1.

Doba konání voleb:

pátek 28. května 2010 od 14,00 do 22,00 hodin
sobota 29. května 2010 od 8,00 do 14,00 hodin

2.

Místo konání voleb:

Budova KINA, Ostrov u Macochy č. 107
679 14 Ostrov u Macochy

Voliči bude umoţněno hlasování poté, co prokáţe svou totoţnost a státní občanství České
republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
JUDr. František Pernica, starosta

Knihovna informuje
Jiţ druhým rokem probíhá v naší
knihovně projekt na podporu
čtenářství s názvem
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.
V letošním roce se opět vytvořila
dvě
oddělení.
Pro
děti
předškolního věku, které se
projektu účastní se svými rodiči,
a pro děti mladšího školního věku,
které se zapojily do Školy naruby.
Setkání probíhá pravidelně, a to
vţdy 1 x za 14 dní. S předškoláky
se vydáváme spolu s knihami paní
Vítězslavy Klimtové do světa
skřítků, strašidel a elfů. Čteme si o nich, povídáme si, vymalováváme si je a v neposlední
řadě je také vyrábíme. Hotové loutky budou k vidění na stránkách knihovny a také se na
ně můţete těšit na podzim, kdy ozdobí prostory naší knihovny.
Ve druhém oddělení si také povídáme o knihách, poznáváme ty, které nás něčím novým
oslovily. Také se seznamujeme s jednotlivými typy literatury, kterými knihovna
disponuje, a také se děvčata podílejí na obalování knih.
Všem účastníkům a jejich rodičům tohoto projektu chci touto cestou poděkovat
za příjemné chvíle, proţité v naší knihovně. Odměnou pro všechny jistě bude setkání
s paní Vítězslavou Klimtovou v Ráječku v měsíci květnu.
Mgr. Soňa Švrčinová
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Informace z jednání rady městyse
Únor - duben 2010
Ve vazbě na zvyšující se energetickou náročnost provozu kulturního domu rada
městyse schvaluje, ţe kaţdá cvičební skupina v místní tělocvičně bude od 15. 2. 2010
hradit příspěvek na energie ve výši 200,- Kč / hodinu. Příspěvek bude poţadován za zimní
měsíce – listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben. Od příspěvku je osvobozeno
cvičení rodičů s dětmi.

Rada městyse souhlasí s oslovením obcí Vysočany, Holštejn a Vilémovice s ţádostí
o finanční příspěvek na zabezpečení provozu školy – na ţáka (na rok 2010: 9 342,- Kč ).
Dohody s obcemi budou řešeny v pracovním pořádku.


Rada městyse souhlasí s uzavřením smlouvy 2500470/1 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na parcele 354/1- JMP NET – plynové přípojky RD Vintoky.


Byla podána informace z kontrolního dne o průběhu výstavby vodovodu. Z důvodu
mrazivého počasí a vysoké vrstvy sněhu dodavatel poţaduje prodlouţení lhůty výstavby.
Zatím investorem neodsouhlaseno.


Starosta informuje RM o průběhu okrskové výroční schůze SDH v Jedovnicích.
K návrhu SDH k moţnosti bezúplatného převodu cisterny RM doporučuje nezajišťovat ji
z důvodu chybějícího vhodného místa k parkování.

Zprávu o činnosti kulturní komise přednesl předseda Mgr. Josef Škvařil.


Rada městyse vyjádřila poděkování všem členům kulturní komise za jejich aktivní
práci, zejména při zabezpečování vydávání Ostrovského zpravodaje. Akcentuje nezbytnost
úpravy a správy webových stránek, vhodnost obměny příspěvků do zpravodaje
od zájmových krouţků a společenských organizací.

Rada městyse schválila platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
Mgr. Hasoňovi ve výši dle návrhu. Po dvou měsících lze přehodnotit výši osobního
příplatku.


Rada městyse uděluje plnou moc p. Ing. Lubomíru Toufarovi, místostarostovi
Blanska, k zastoupení městyse – Energetické sdruţení obcí - ESOM na jednání Valné
hromady v Brně.

Rada městyse vzala na vědomí příkaz Stavebního úřadu Blansko k provedení
zabezpečení stavby č. p. 197 spoluvlastníků p.Vágnerové a p. Maruňky - v Kasárnách.
Přehrazení místní komunikace bylo provedeno. Stavební práce nelze realizovat na náklady
obce, pro sloţitost vymahatelnosti. Po uplynutí lhůty přikročí stavební úřad k postupu dle
§ 125 stavebního zákona.


Změna územního plánu, výstavba vstupní budovy do Císařské jeskyně. RM vzala na
vědomí odborné stanovisko odboru územního plánu a regionálního rozvoje SÚ Blansko.
Rozšíření ploch pro výstavbu vstupní budovy, dále urbanizace ploch základny
speleologické skupiny Plánivy a plochy pro případné vyuţití pro výstavbu koupacího
biotopu, rozšíření ploch pro bytovou výstavbu – Vintoky II bude předloţeno k projednání
na zastupitelstvu městyse dne 25. 3. 2010.


Rada městyse nesouhlasí s prodejem pozemku pod dolní samoobsluhou. Dále bude
ponechán nájem.
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Rada městyse ukládá starostovi a souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí
pozemku 354/1 / ţadatelé manţelé Hudecovi č.p. 356 a Pernicovi č.p. 167 a zveřejnění
záměru pronájmu pozemku 1 734/1 Sadová. Rozhodnutí k prodeji pozemků pod objektem
bývalé sýpky /ţadatel p. Musil/, dále části pozemku 354/1 – ţadatel Ing. Hlaváček, jejichţ
záměr byl řádně zveřejněn, budou předmětem projednání v zastupitelstvu městyse.


Rada městyse vzala na vědomí a souhlasí se ţádostí obce Vysočany zaplatit částku
8 400,- za jednoho ţáka z Ostrova u Macochy – příspěvek na provoz školy. Zmocňuje
starostu k podpisu příslušné smlouvy.


Rada městyse souhlasí s podpisem smlouvy - nájem hrobového místa č. 353
a hrobového místa č. 352.


Ţádost Českého statistického úřadu o jmenování kontaktní osoby pro zpracování
podkladů pro statistické šetření a sčítání, které je připravováno na rok 2011. Byla
odsouhlasena paní Hana Florková, matrikářka úřadu.

Rada městyse souhlasí s návrhem finančního výboru upravit návrh rozpočtu
a poskytnout částku 6 000,- Kč svazu tělesně postiţených, stejně jako svazu zahrádkářů.
Pokud jde o vyšší poţadavky TJ (95 000 Kč) a SDH (283 000 Kč), lze tyto uzavřít
na základě případné diskuse, projednání a schválení v zastupitelstvu městyse. Jiné změny
oproti zpracovanému návrhu rozpočtu na rok 2010 nebude rada do zastupitelstva
předkládat.

Rada městyse souhlasí s bezplatným poskytnutím sálu KD Svazu tělesně postiţených
– divadelní představení.


Rada městyse bere na vědomí informaci o jednání k rozhodnutí o odstranění stavby
u bývalé usedlosti č. p. 36 (René) do konce června (p. Sedláčková).


Rada městyse schvaluje pověření starosty k vyřízení ţádosti o dotaci na pracovní
místa pro úklid obce – Úřad práce Blansko.




Rada městyse projednala materiály „Péče o přírodní rezervaci vývěry Punkvy“.
V případě zájmu k podrobnějšímu prostudování je materiál k dispozici na úřadě.

Rada městyse projednala návrh smlouvy o účasti na investiční akci Svazku vodovodů
a kanalizací Boskovice k budování vodovodního přivaděče ze sdruţeného vodovodu
Jedovnice. Podíl nedotovaných nákladů z celkové částky investice ve výši 18 205 684,- Kč
bez DPH činí 8 443 684,- Kč. Podíl městyse pak 4 221 842,- Kč. Zmocňuje starostu
městyse k jednání o úvěru u peněţních institucí v zájmu zjištění podmínek úvěru.

Rada městyse projednala návrh Mgr. Hasoně, ředitele školy, o vybudování
cvičebního sálu a posilovny v ZŠ. K uvedenému bodu se členové RM a FV se sešli
k dalšímu jednání dne 10. 3. 2010 v budově ZŠ. RM doporučuje zabezpečit rekonstrukci
učebny na cvičební sál pro ţáky ZŠ a MŠ, k případnému vyuţití i pro veřejnost – resp.
pro zájmové krouţky, kde není třeba velkého sálu v KD.


K přípravě technické dokumentace je třeba vycházet z norem a předpisů poţární
ochrany, hygieny, případně norem pro organizování činností ve školství. ŘŠ zadá
zpracování jednoduché dokumentace pro stavební řízení. Na základě upřesněného
rozpočtu, za přispění případných sponzorů, práce rodičů apod. Doporučeno realizovat
v průběhu letních prázdnin. Předloţený materiál bude předán členům zastupitelstva
dne 25. 3. 2010.
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Rada městyse Ostrov u Macochy na svém zasedání dne 10. 3. 2010 projednala ţádost
obce Krasová, datovanou dne 8. 3. 2010 k umoţnění zřízení odloučeného pracoviště
Základní školy a Mateřské školy Ostrov u Macochy a rozhodla takto:


„RM na základě ţádosti obce Krasová ze dne 9.3.2010 vyslovuje souhlas s přípravou
zabezpečení předškolní výchovy pro obec Krasová prostřednictvím právního subjektu
Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, na adrese Krasová č.p. 43. RM
doporučuje Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy změnu zřizovací listiny Základní
školy a Mateřské školy Ostrov u Macochy k datu 25.3.2010 k rozšíření a umoţnění
předškolní výchovy pro obce Krasová a Vilémovice na pracovišti Krasová č.p. 43.“ Ţádost
obce Krasová byla schválena usnesením na jednání zastupitelstva dne 25. 3. 2010.

Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s JmK, jako
vlastníkem pozemku p.č. 1669/3, který bude dotčen stavbou : revitalizace centrální části
městyse Ostrov u Macochy.


Rada městyse projednala návrh SOD č. 4/2010 s firmou A.VE Studio na zpracování
dokumentace pro změny územního plánu, které budou předloţeny zastupitelstvu 25.3.2010.

Rada městyse schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíţ činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, ze 45 dětí na
69 dětí, a to s účinností od 1. 4. 2010.


Rada městyse schvaluje zápis místa výkonu činnosti mateřské školy a školní jídelny,
jejíţ činnost vykonává ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy , p.o. na adrese Krasová 43, a to
s účinností od 1.4.2010.


Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy na vypracování změn územního plánu Os
1, Os 2, Os 3 včetně podkladů pro vypracování Zadání a podkladů k odůvodnění změn
s firmou A.VE studio.


Rada městyse bere na vědomí organizaci úklidové brigády - Den Země 2010
organizovaný Agenturou ochrany přírody ČR.


Rada městyse bere na vědomí rozhodnutí stavebního úřadu k nemovitosti č. p. 197.
Stanoveno datum provedení zabezpečovacích prací do 14. 4. 2010 tak aby bylo moţné
odstranit zábranu na veřejné komunikaci. Jednání pokračují.


Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o předání zpracované
objemové studie Ostrov u Macochy – vstupní objekt speleoterapie, která byla předána Jmk
22. 3. 2010 k dalšímu řízení.


Rada městyse doporučuje a ukládá starostovi:
V pracovním pořádku informovat Odbor školství JM kraje, ţe v případě zániku
Speciální školy při dětské léčebně je Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy
schopna v rámci svých kapacit výuku základního školství v prostorách školy zajistit, a to
buď začleněním zdravotně znevýhodněných dětí do jednotlivých tříd podle ročníků, nebo
formou vytvoření speciální třídy pro zdravotně znevýhodněné děti, při dodrţení
specifických forem a reţimu výuky dle stávající praxe.

Smlouva o výpůjčce s ÚZVM, pracoviště Blansko. Pozemky parcela 102/1 a st. 397
ve vlastnictví státu budou nadále ve výpůjčce (jde o pozemky pod školou).



RM souhlasí se sjednáním smlouvy č. ÚZSVM/BBK/335/2010 na dobu 11 měsíců
ode dne 13. 4. 2010.
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K rodinnému domu č. p. 197 konstatováno, ţe majitelé – spoluvlastníci nemovitosti
neprovedli zabezpečovací práce. Po vypršení lhůty – do 14. 4. 2010 bude nahlášen
dodavatel pro zabezpečení objektu tak, aby bylo moţné uzavřenou komunikaci zprovoznit.


Informace k volbám do PS parlamentu ČR: harmonogram zabezpečení, stanovení
okrsku, počtu členů volební komise, delegace politických stran. Organizační zabezpečení.
Volby budou v budově kina.


Rada městyse bere na vědomí informace starosty obce k ohlášeným případům
rozkrádání majetku. Palivové dříví, kovošrot určený pro sběr SDH z pátku 9. na 10. dubna
v nočních hodinách v lokalitě Končiny. Případy konzultovány s PČR. Nezbytná prevence
v podobě zabezpečení objektů, včasné ohlášení orgánům Policie a obce, konkretizace
hlášení a označení osob, svědecká tvrzení a důkazní prostředky. Morální odsouzení
veřejností.


Rada městyse schvaluje stanovení osobního příplatku řediteli ZŠ a MŠ. Oceňuje
aktivity a presentaci ředitele školy. Akcentuje nezbytnost dokončení personálních
záleţitostí a dokončení jednání o závazných finančních ukazatelích hospodaření školy.

Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse k zabezpečování prací na
obci – úklid veřejného prostranství. Souhlasí s uzavřením smlouvy s Úřadem práce
Blansko k dotování mzdových prostředků na zřízení pracovních míst uchazečů
o zaměstnání.

Rada městyse k ţádosti majitelky nemovitosti č. p. 176 ze dne 29. března souhlasí
s dočasným uzavřením veřejného prostranství mezi objekty p. Kučery a p. Mihálovou
na dobu nezbytnou pro provádění stavebních prací, nejdéle do 30. 9. 2010 s moţností
prodlouţení.

Rada městyse bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu JMK ke změně rejstříku
škol - místo poskytovaného vzdělávání a školní jídelny – Krasová č 43, 679 06 Jedovnice.

Ţádost o odkup parcely předzahrádky domu č. 252 sousedící s parcelou č. 257.
Geometrický plán k dělení pozemků zpracován a rozdělení parcel povoleno rozhodnutím
stavebního úřadu v roce 2005. Prodej částí pozemků – předzahrádek v části ulice Zahradní
nebyl pro nezájem uţivatelů v roce 2005 realizován. Uţivatelé budou o moţnosti
a vhodnosti odkupu informováni, neboť jde o nedostatky, které měly být řešeny
při výstavbě domů a předzahrádek.


Rada městyse souhlasí s uvolněním částky 2 000,- Kč formou darovací smlouvy sponzorského daru Policii ČR na pořízení kola pro zabezpečení cyklohlídky.

Rada městyse bere na vědomí písemnou ţádost ZŠ a MŠ adresovanou Krajskému
úřadu JMK – odboru školství k zařazení bodu na jednání zastupitelstva JMK - sloučení
školy při dětské léčebně Ostrov u Macochy se ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy datovanou dne
1. 4. 2010




Souhlas s provedením ohlášené změny stavby – č. p. 89. RM bere na vědomí.

Rada městyse souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem místa v kolumbáriu.
Ţadatel p. Maňoušek - Rájec pro zemřelého p. Švédy, rodáka z Ostrova, posledně bytem
H. Desná, Jeseníky.


Rada městyse souhlasí s uzavřením smlouvy k uţívání systému vismo – zhotovitel
WEBHOUSE s.r.o.

Jihlava. Portál města a obce online. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
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Rada městyse pověřuje starostu k podpisu smluv na dotace společenským
a zájmovým organizacím obce dle návrhu ve výši podle rozpočtu schváleného
zastupitelstvem dne 25. 3. 2010.


Rozhodnutím ministra č. j. 13281, zveřejněným na webu MMR byla schválena akce
pro získání dotace z podprogramu – Podpora výstavby podporovaných bytů. Městys obdrţí
částku 5 850 000 Kč. Projednán zápis z jednání komise pro výběr dodavatele stavby
Podporované bydlení Ostrov u Macochy. Komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele
pracovala dne 22. 4. 2010. Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu s firmou DOMYSTART a. s. IČ 27669700 za podmínek v předloţené nabídce. RM doporučuje uzavření
smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka.

Rada městyse bere na vědomí zahájení stavebního řízení – stavební úpravy ohradní
zdi v areálu farního kostela sv. Máří Magdalény a fary dle dokumentace stavebníka –
Římskokatolická farnost Ostrov Macochy č. 78. O dotaci z programu LEADER bude
poţádáno vlastníkem nemovitosti.


RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí k vyuţívání sluţeb sběrného
dvora Jedovnice dle návrhu. Budoucí dohoda nebude obsahovat vymezení protiplnění
poskytované městysem Ostrov u Macochy.


Starosta městyse informuje RM o jednání na úrovni radního pro školství a vedoucí
odboru školství Jmk za účasti ředitele a hospodářky ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve věci
zajištění podmínek pro vzdělávání klientů Jihomoravského dětského centra specializované
zdravotní péče, p.o., s účinností od 1.9.2010. Kladem bude nárůst počtu dětí pro výuku
úplné základní školy, zastupitelnost a vyuţití odbornosti pedagogů ve vyučovacím procesu,
záporem pak negativní dopad do rozpočtu – nájem, jehoţ příjemcem je škola (cca 60 000
ročně, dále refundace za energie cca 135 000 Kč ročně). S hrazením nákladů na provoz pro
přespolní ţáky, jak je tomu u ţáků dojíţdějících, nelze kalkulovat.


Závěr a návrh usnesení bude předloţen na příštím jednání RM dne 17. 5. 2010,
po konzultaci se členy finančního výboru a stanovisku ředitele školy po zjištění bliţších
podmínek dotačních titulů MŠMT (šablony).

Rada městyse souhlasí s výběrem dodavatele - firma RI Okna a.s. Blansko,
na výměnu okenních prvků na úřadu městyse, dále na staré škole na základě nabídek firem
v rámci zakázek malého rozsahu. V zájmu zamezení tepelných ztrát budou okna vyměněna
za plastová.

Rada městyse bere na vědomí informaci o probíhajícím soudním jednání k ţalobě
určovací o vlastnictví k budově č p. 295 – objekt SVAZARMU, jejíţ odkup v roce 1967
nebyl promítnut do katastru nemovitostí a vlastníci uvedení na LV v Katastru nemovitostí
se domáhají vydání objektu. K dokazovacímu řízení byli soudu uvedeni pamětníci, kteří
se podíleli na výstavbě objektu, a kteří svou výpovědí mohou přispět k ozřejmění
skutečností, ţe právo vlastnictví svědčí obci.
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Sbor dobrovolných hasičů - informace
Váţení spoluobčané, protoţe hodně z vás se o dění v naší obci skutečně zajímá a pro
některé je jedním z hlavních zdrojů informací Ostrovský zpravodaj, nemohu jeho poslední
vydání ponechat bez komentáře, a to zejména zápis z jednání rady městyse.
Z tohoto zápisu si většina čtenářů odnesla dojem, ţe SDH má zakázáno pouţívat sluţební
vozidlo-“hasičku“ na soutěţe mládeţe. Dále bylo sboru vytýkáno vyuţívání jednací
místnosti ve zbrojnici SDH a obsluţné místnosti v kulturním domě za účelem večírků
a oslav členů SDH zejména z důvodu rušení nočního klidu a nepořádku kolem budov.
Často bylo dokázáno, ţe tento nešvar nebyl dílem našich členů. Zápis byl sice podán
takto, ale další závěry a vyjasnění problémů se zástupci SDH se však do zpravodaje
nedostaly.
S výjezdem vozidla by neměl být problém při dodrţení všech podmínek, jako je včasné
informování o výjezdu a jeho povolení starostou či místostarostou městyse. Dále je nutné
dodrţovat povolené obsazení vozidla z hlediska bezpečnosti jízdy.
Akce v místnostech SDH se téţ mohou konat za stanoveného řádu, dodrţení pořádku
a s podmínkou nerušení nočního klidu.
Povaţoval jsem za nutné tyto informace uvést na pravou míru, protoţe jistým způsobem
poškozovaly dobré jméno sboru.
Jinak je naše činnost, zejména práce s mládeţí, hodnocena i ze strany městyse i veřejnosti
většinou kladně a neradi bychom „ztráceli body“ nějakým nedorozuměním. Na tento rok
zase máme v plánu spoustu práce, soutěţí apod. a vaši podporu a zájem potřebujeme.
Zároveň vás všechny na naše akce srdečně zveme.
Dovolte, abych se vrátil k našemu letošnímu plesu, který se podle názoru většiny
zúčastněných vydařil, a to i díky velké podpoře návštěvníků, občanů, ale i sponzorů, kteří
všichni pomohli se zajištěním zdárného průběhu této akce, nemluvě o obětavé práci
a nasazení všech členů sboru, kteří se na organizaci, přípravě a průběhu plesu podíleli.
Proto tedy děkujeme za dosavadní pozornost a podporu a ještě jednou srdečně zveme
na všechny naše akce.
František Nejezchleb, starosta SDH Ostrov u Macochy

Gratulujeme…
Ve čtvrtek 23. 4. 2010 zavítal pan starosta
JUDr. František Pernica a členka sociální
komise paní Hana Florková na velmi
významnou návštěvu.
V tento den se doţila naše nejstarší občanka
paní Marie Šebelová úctyhodného věku
101 let a to v plné síle a svěţesti.
Jsme velmi rádi, ţe se můţeme připojit k řadě
gratulantů a popřát naší milé oslavenkyni pevné
zdraví, klid a pohodu do dalších let.
Mgr. Soňa Švrčinová
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Zprávy ze základní školy
Jménem zaměstnanců školy bych chtěl všem popřát příjemné proţití jarních měsíců
a dětem, aby jim doba do prázdnin uběhla co nejrychleji.
Na úvod je třeba zmínit veliký úspěch ţáka naší školy Honzy Vintra ze 7. ročníku, který
se zúčastnil zeměpisné olympiády s fantastickým výsledkem. V okresním kole se umístil
na 2. místě, a postoupil tak do krajského kola. Zde byl na 1. místě a probojoval se do
republikového kola! Honzovi blahopřejeme a přejeme mu, aby se mu v republikovém kole
olympiády dařilo. Poděkování patří také p. uč. Liboru Pelikánovi, který Honzu
připravoval na všechna kola olympiády a pomohl mu tak ke skvělému výsledku.
Dalším úspěchem je umístění našich zástupců na jiţ tradiční pěvecké soutěţi škol
regionálního sdruţení Cirsium - Jedovnická kuňka. Tuto soutěţ jiţ tradičně pořádá
ZŠ Jedovnice ve spolupráci se ZUŠ Jedovnice. Podrobnosti a detailní výsledky si lze
přečíst na stránkách školy www.zsostrovum.cz.
Stručný přehled výsledků ţáků z naší školy:
2. kategorie
jednotlivci: 1. místo Klárka Pekárková
dvojice:
2. místo Danielka Hudcová a Andrejka Vymazalová ze ZŠ Ostrov
3. místo Terezka Křapová a Klárka Pekárková
3. kategorie
1. místo Veronika Sekaninová
2. místo Iva Nejezchlebová
Další aktivity a úspěchy školy jsou popsány v následujících příspěvcích. Je mou radostnou
povinností konstatovat, ţe do aktivit školy se zapojují všichni vyučující, čímţ přispívají
k budování dobrého jména školy a především umoţňují dětem, navštěvujícím naši školu
rozvíjet se nejen po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Škola má vzdělávat
a vychovávat, a obě tyto funkce naše škola ve spolupráci s rodiči plní.
Kromě výše uvedeného se daří také prakticky uplatňovat i některá úsporná opatření. Např.
jsme zefektivnili systém suplování soustavou několika změn dosavadního systému, coţ ve
výsledku vedlo k úspoře prostředků, vynakládaných na suplování cca o 50 %. Tyto
ušetřené prostředky jsou pouţívány ve formě odměn za práci nad rámec pracovních
povinností, např. při přípravě nejrůznějších aktivit apod. Dále jsme začali při kopírování
vyuţívat kopírku s levnějším provozem. Na škole jsou kopírky dvě, přičemţ kaţdá má
jiné náklady na tisk. V současné době se pouţívá na kopírování nejrůznějších pomůcek do
výuky výhradně ta s levnějším provozem. Ušetřené prostředky chceme věnovat na nákup
moderního vybavení učeben, v nejbliţší době je v plánu pořízení interaktivní tabule, která
v kombinaci s moderními učebnicemi, na které postupně přecházíme, zefektivní
a zatraktivní výuku.
Nezbytnou podmínkou pořízení těchto moderních pomůcek jsou především učitelé, kteří
ovládají práci s těmito moderními didaktickými prostředky, a ty u nás na škole máme.
Nyní jiţ jen zbývá vytvořit jim odpovídající materiální zázemí.
Mgr. Karel Hasoň, ředitel ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
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Dlouhodobý projekt Třídění odpadů
Naše škola se zapojila do třídění odpadů. Tato aktivita probíhá na mnoha místech
republiky, na obcích a na řadě škol. Také v naší škole uţ třídění odpadu probíhalo, ale
postupně se od něho upouštělo.
V letošním školním roce se snaţíme tuto tradici znovu obnovit. Spolupracujeme s obcemi
i rodiči a vedeme ţáky k tomu, aby se zamýšleli, jak se dá věc, která je jiţ k nepotřebě,
znovu vyuţít.
Celý tento projekt je sestaven s tím záměrem, ţe si ţáci sami zpracují problematiku třídění
a zpracování odpadů, seznámí se navzájem s výsledky svého bádání, a sami se budou
podílet i na zajištění sbírání a třídění odpadů (např. výroba jednotlivých nádob dle druhů
odpadů apod.).
Módní přehlídka z odpadových materiálů
Ve středu 7. 4. 2010 proběhlo v základní škole Ostrov u Macochy školní kolo „Módní
přehlídky z odpadových materiálů“.
Děti ze všech tříd měly za úkol připravit si co nejlepší a nejoslnivější modely právě ze
všeho, co vytváří odpad. Z kaţdé třídy byli posléze kvalifikovanou porotou vybráni tři
nejlepší „módní ţáci“ k veřejné prezentaci v sále kina dne 11. 4. 2010. V tento den přijely
také jiţ vybrané děti (ze školního kola) ze ZŠ Vysočany.
Součástí přehlídky v sále kina bylo i vystoupení dětí z mateřské školky a ţáků 1. stupně
s divadelním představením o tom, jak šlo vajíčko do světa. Velmi pěkné bylo i vystoupení
ţáků ZUŠ Jedovnice, pobočky Ostrov, a také taneční vystoupení ţáků 1. stupně.
Celý program provázeli komentářem
moderátoři Vašek a Veronika.
Poděkování patří všem, kdo se podíleli
na přípravě jak školního, tak finálového
kola přehlídky, dále všem, kteří
vystupovali, učitelům za přípravu
jednotlivých bodů programu, kolegům
z vysočanské školy za organizaci
a přípravu školního kola ve Vysočanech
a především rodičům za čas, trpělivost
a originální nápady při přípravě modelů.

Lze jen vyjádřit lítost, ţe všechny ty
skvělé modely, které soutěţili o cenu
poroty ve školních kolech jak v Ostrově,
tak ve Vysočanech, nemohly být ve finále
v kině, takţe je nemohli vidět všichni
diváci finálového kola.

12

V následujícím přehledu se vracíme k předešlým okruhům aktivit, které v rámci
tohoto projektu již proběhly:






prezentace ţáků 8. a 9. roč. pro ţáky školy o tom, co všechno patří do odpadu
a jak se dá odpad dále vyuţívat a co proto můţe udělat kaţdý z nás
příprava nástěnky, věnující se problematice odpadů a třídění odpadů
návštěva u pana starosty v Ostrově a ve Vysočanech
přednáška pro 1. st. o tom, jak třídit odpady
pravidelný sběr papíru - říjen 2009
Třídní schůzky

V termínu 20. 4. v Ostrově a 22. 4. ve Vysočanech proběhly třídní schůzky. Ve Vysočanech
byly třídní schůzky navíc obohaceny o krátkou besedu na téma environmentální výchova.
Hostem byla RNDr. D. Zouharová, učitelka na ZŠ Podomí a lektorka školského zařízení pro
environmentální vzdělávání Lipka, Brno. (Více informací o tomto úspěšném a školami
vyhledávaném vzdělávacím zařízení: www.lipka.cz).
Poţádali jsme paní Zouharovou o předání několika základních informací o tom, co to ta
environmentální výchova vlastně je. Na Lipce a na podomské škole se tomuto modernímu
vzdělávacímu trendu věnují jiţ mnoho a mnoho let a mají s ním velké zkušenosti. Na naší
škole nás tento trend jiţ před pár lety velmi zaujal a zkušeností RNDr. D. Zouharové hojně
vyuţíváme.
Protoţe o problematice nejlépe pohovoří ten, kdo se jí věnuje velmi dlouho, a je v dané oblasti
odborníkem, vyuţili jsme ochoty paní Zouharové krátce nám představit téma environmentální
výchova a její vyuţití ve výuce.
Věříme, ţe vás téma zaujalo, a ţe tato beseda, byť vzhledem ke krátké časové dotaci nutně jen
velmi stručná, byla informačním přínosem pro vás, a tudíţ ve svém důsledku i pro vzdělávání
vašich dětí. Ostrovská škola se na environmentální výchovu výrazně zaměřuje (viz např.
Školní vzdělávací program školy, poznávací exkurze, úspěšně realizované projekty atd.).
Je proto důleţité, abyste vy, rodiče, měli moţnost se seznámit s tím, co environmentální
výchova nabízí, aby spolupráce na vzdělávání a výchově dětí mezi školou a rodiči mohla být
co nejlepší.

Ovoce do škol - projekt EU
Od března 2010 se naše škola účastní evropského projektu „OVOCE DO ŠKOL“ s finanční
podporou Evropského unie.
Všichni ţáci 1. stupně budou v rámci tohoto projektu kaţdý měsíc ZDARMA dostávat čerstvé
ovoce, zeleninu, zeleninové saláty nebo ovocno-zeleninové šťávy (bez konzervantů, soli, cukru
a přídatných látek).
Více informací o tomto projektu na adrese http://www.beskyd.cz/ovoce-do-skol.html
Bc. et Bc. Petra Skotáková, zást. řed. ZŠ a MŠ Ostrov u M.

Divadlo „Mrazík“
V sobotu 10. dubna 2010 navštívili rodiče s dětmi naší školy a školky představení „Mrazík“
v divadle Polárka Brno. Po úspěšné pohádce „Jen počkej, zajíci“ byla i tato pohádka přijata
malými diváky velmi dobře. V měsíci červnu se chystáme opět do tohoto divadla
na představení „Broučci“.
Mgr. Ivanka Hudcová, tř. uč. 1. a 4. roč.
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Velikonoční hledání vajíček
Ve středu 31. března 2010 se na naší škole uskutečnilo Velikonoční hledání vajíček, kterých se
zúčastnili nejen ţáci naší školy, ale přijeli nás navštívit i ţáci ze ZŠ a MŠ Vysočany. Akce
měla přiblíţit ţákům velikonoční zvyk ze západních zemí. V okolí školy byla rozmístěna
barevná vajíčka pro 1. aţ 7. třídu a úkolem nebylo nic jiného, neţ tato vajíčka najít. Děti
chodily a hledaly, v rukou drţely košíčky, které si vyrobily ve škole. Ve vajíčkách byl
uschován nějaký úkol (podle náročnosti – vajíčka byla označena čísly od 1 do 7, tedy
jednotlivé ročníky), pokud byl úkol splněn, ţák za něj získal sladkou odměnu. V kaţdém
ročníku byla také vajíčka, která úkol neobsahovala, nýbrţ jen nápis „Gratulujeme“, toto
vajíčko automaticky vyhrálo čokoládovou odměnu v podobě 150g velikonočního zajíce. Akce
probíhala venku, ale protoţe začalo pršet, přemístili jsme se do budovy školy, kde jsme
pokračovali s různými soutěţemi, opět oceněnými sladkou výhrou. Všude panovala dobrá
nálada, a proto nás ani špatné počasí nemohlo zastavit v našich velikonočních radovánkách.
Na závěr bych poděkovala všem učitelům, kteří pomáhali s přípravou této akce, a nesmím
zapomenout ani na ţáky 8. a 9. třídy, kteří si v tento den zkusili práci s mladšími ţáky
a pomáhali, kde bylo třeba. I na ně samozřejmě čekala sladkost, aby i oni neodešli s prázdnou.
Mé „děkuji“, patří i rodičům, kteří nás obdarovali dobrovolnými příspěvky, za které jsme
mohli nakoupit všechny odměny a ostatní potřeby pro soutěţe.
Petra Hlouchová, tř. uč. 8. roč.

Prezentace - Geologická konference
V hodině geologie (přírodopis v 9. ročníku) měli ţáci připravit kaţdý svůj příspěvek, se kterým
vystoupí na konferenci, která se týká geologie a mineralogie. Kaţdý zde představil jeden
minerál a podělil se s ostatními o získané poznatky.
Mgr. Lucie Valová, uč. přírodopisu a chemie

Projektový den - DISKRIMINACE
Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se ţáci 5. aţ 9. třídy
v rámci preventivních a vzdělávacích
aktivit seznámili s několika zajímavými,
důleţitými a v dnešní době velmi
diskutovanými tématy. Výuka začala tento
den netradičně v 11.15 hod. a během
odpoledne se děti dozvěděly důleţité
informace
o
různých
formách
diskriminace, nebezpečí neonacismu,
národnostních menšinách, ţijících na
území České republiky, antisemitismu
a o zvycích a tradicích romského etnika.
Na výuku poté navázala v sále kina
v Ostrově u Macochy ve spolupráci s oblastní charitou v Blansku přednáška o mongolské
menšině v našem okrese a o příběhu Rusky, která ţije na našem území. Toto setkání přineslo
mnoho zajímavých informací a děti nyní mohou snáze pochopit, jak se u nás cizí státní
příslušníci cítí a důvody, pro které se k nám stěhují.
Jako návaznost na tento projektový den měli ţáci 2. stupně moţnost absolvovat společně
s jejich rodiči nebo známými dne 24. 4. 2010 prohlídku koncentračního tábora Osvětim
v Polsku.
Mgr. Petra Ševčíková, koordinátorka projektu Diskriminace
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Využití informačních technologií ve výuce Zeměpisu
V hodinách Zeměpisu ţáci 8. ročníku probírali sloţitou problematiku globalizace, chudoby
a bohatství států a seznámili se s pojmem HDP (hrubý domácí produkt), universální ukazatel
bohatství státu. S nápadem vyuţít internet, jako dnešní globalizační fenomén, si ţáci vybrali
stát z kaţdého světadílu s největším a nejmenším HDP. Dívky analyzovaly státy s nejmenším
a chlapci s největším HDP. Výsledky jsou zpracovány a jsou jiţ k dispozici.
Mgr. Libor Pelikán, tř. uč. 9. roč

Dějepis trochu jinak
Ţáci 6. ročníku si v hodinách dějepisu vyzkoušeli, jak se psalo a kreslilo na hliněné,
keramické destičky v dobách starověkých civilizací, před vznikem klasického papíru
a pera. Kaţdý měl za úkol vybrat si obrázek z učebnice a vyrýt jej na uválenou destičku.
Vyryté motivy se vypálily v peci a natřely tzv: „burelem“ a pak znovu vypálily. Vzniklo
několik opravdu výstavních kousků. Výsledky můţete zhlédnout na výstavce u vstupu
do školy.
Mgr. Libor Pelikán, tř. uč. 9. roč.
Den mokřadů
Světový den mokřadů připadá na 2. února. Dne 16. 3. 2010 jsme se s ţáky 7. a 8. ročníku
zúčastnili teoreticko-praktického semináře na toto téma. Dopoledne jsme strávili na Rychtě
v Krásensku, coţ je středisko ekologické výchovy. Ţáci zde pod vedením pracovníků Rychty
plnili rozmanité úkoly a řešili problémy týkající se mokřadů. Dozvěděli se například, jaké typy
mokřadů existují, jaký přínos mají pro ţivotní prostředí, biologickou diverzitu, jaké ţivočichy
a rostlinstvo můţeme v tomto biotopu spatřit a co nejvíc mokřadům škodí. Za kaţdý správně
vyřešený úkol či problém získali obrázek k nalepení do záznamového archu, který si potom
mohli odvézt s sebou do školy. Tyto jejich práce můţete vidět na fotkách ve fotogalerii na
webových stránkách školy nebo si je můţete prohlédnout ve třídách a na chodbě naší školy.
Po obědě jsme se vydali ještě přímo do terénu, konkrétně k rybníkům poblíţ obce Rudice.
Kvůli ještě poměrně velkému mnoţství sněhu nebylo moţno obdivovat mokřady v jejich plné
kráse. Přejme si tedy, aby se nám podařilo uspořádat podobný výlet opět třeba v některém
z jarních měsíců.
Šárka Hynková, tř. uč. 6. roč.
Projekt AJAX
Po jarních prázdninách 8. března 2010 mezi ţáky 1. stupně opět zavítali policisté v rámci
projektu AJAX.
První část tohoto setkání byla zaměřená na dopravní výchovu. Protoţe jiţ brzy děti vytáhnou
kola, povídali se především o chování cyklistů na vozovce, o vybavení kola, dopravních
značkách, …
Druhá část byla věnovaná tématu „Tabák, alkohol, cigarety“.
Na závěr ţáci dostali úkol – pokusit se vymyslet jména pro dvě postavičky představující
pořádkovou policistku a dopravního policistu.
Mgr. Jaroslava Hasoňová, tř. uč. 3. roč.

Absolventské práce 2010
Je tu další pokračování projektu s názvem Absolventské práce ţáků 9. ročníku, tentokrát pro
rok 2010.
Jiţ popáté mají prokázat ţáci 9. ročníku v této práci, co všechno se během školních let
strávených na Základní škole v Ostrově naučili a zúročit to právě v tomto projektu.
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V tomto roce si ţák vybírá jedno téma, které navrhli jednotliví učitelé. Podstatou tohoto
projektu však zůstávají dvě fáze. V první fázi ţák téma zpracuje a odevzdá. V druhé fázi své
výsledky práce a svého bádání prezentuje před komisí, sloţenou z řad učitelů a zástupců obce
Vysočany a Ostrov.
Absolventi školy musí prokázat, ţe dokáţou zpracovat dané téma, orientovat se
v problematice, ţe umí vyhledat, třídit a zpracovat informace z několika zdrojů, ţe dovedou
pracovat s moderní technikou, a to s počítačem, ale i např. s digitálním fotoaparátem
a projekční technikou a výsledky své práce dovedou prezentovat na patřičné úrovni
Při práci na tématu absolventské práce je k dispozici pro kaţdého ţáka internet, počítače,
ţákovská knihovna, konzultant - vyučující. Prezentace se děje pomocí dataprojektoru.
Mgr. Libor Pelikán, tř. uč. 9. roč.

Keramický kroužek
V letošním školním roce opět pracuje na škole keramický krouţek. Má 12 ţáků, kteří pracují
kaţdé úterý ve dvou skupinách. Od 12.30 do 13.30 jsou začátečníci – převáţně prvňáci
a druháci a od 13.30 do 14.30 jsou pokročilí – ţáci 4., 5. a 6. ročníku.
Plán práce je sestaven podle ročních období a také podle zájmu dětí. Za krouţek se platí 40 Kč
měsíčně a ţáci si svoje hotové práce odnášejí domů na výzdobu svých pokojíků nebo jako
dárek pro blízké.
Mgr. I. Hudcová

Tělocvičný sál
Zamýšlená přestavba učebny fyziky na tělocvičný sál a posilovnu dostává konkrétní
obrysy. V současné době je zpracován pracovní záměr přestavby včetně rozpočtu,
a zřizovatel školy tuto akci schválil. V nejbliţší době začneme s obstaráváním potřebných
povolení a s přípravou projektové dokumentace tak,
aby v ideálním případě mohli naši ţáci jiţ od příštího
školního roku nový cvičební sál a posilovnu plně
vyuţívat.
Myslíme na naše nejmenší
Pro rodiče, kteří přicházejí na naši školu s malým
dítětem, např. vyzvednout staršího sourozence do
školky apod., jsme instalovali jednoduchý nájezd pro
kočárky. Odpadne tak obtíţné překonávání schodů
u vchodu do školy.
Mgr. Karel Hasoň

Mateřská škola – novinka pro období prázdnin
Od září začíná fungovat druhá třída MŠ, v současné době dolaďujeme poslední technické
a provozní poţadavky, související s otevřením další třídy školky.
Na období velkých prázdnin připravujeme novou sluţbu pro rodiče dětí, kdy by v době
prázdnin, kdy normálně školka není v provozu, fungovala tzv. hlídací sluţba. Je to
opatření, které zabezpečí dohled nad dětmi v době, kdy by jinak byly ve školce.
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Jedná se o novinku, letos vyzkoušíme pilotní verzi ve zkušebním provozu, abychom
zjistili zájem rodičů a vyladili provozní záleţitosti - „vychytat mouchy“.
Jde o placenou sluţbu, škola poskytne prostory MŠ bezplatně, úplata pokryje náklady na
provoz, tj. energie a mzdy. Nyní zajišťujeme reţim stravování a právní otázky této sluţby,
rádi bychom totiţ hlídání provozovali nejen pro děti navštěvující MŠ, ale i pro starší děti –
jedná se především o děti 1. stupně ZŠ a také o děti případných zájemců z okolních
vesnic.
Výsledná cena se bude skládat z ceny za stravu a poplatku za hlídání. Ten se odvíjí
od počtu přihlášených dětí (fixní náklady se podělí mezi větší počet dětí, a tím budou ve
výsledku pro jednotlivé rodiče niţší). Minimální počet dětí je 7, předpokládaná cena je
cca 40 – 50 Kč/den (cena bez stravování). „Otevírací doba“ bude přebírat provozní časy
MŠ, po dohodě s rodiči můţe dojít k drobným úpravám.
Mgr. Karel Hasoň, Jaroslava Vondrová

Růst školy – připojení odloučeného pracoviště
Od 1. dubna 2010 přibylo k naší škole nové odloučené pracoviště - Mateřská škola
Krasová.
MŠ Krasová nemá právní subjektivitu a byla tzv. alokovaným (odloučeným) pracovištěm
MŠ Jedovnice. Vedení MŠ Krasová přistoupilo ke změně školy, která zajišťuje po právní
stránce předškolní výuku v MŠ Krasová, a poţádalo zřizovatele ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy, aby provedl příslušné právní kroky a přijal MŠ Krasová jako svoje alokované
pracoviště. Zřizovatel na jednání zastupitelstva obce tuto ţádost akceptoval, proběhly
všechny potřebné právní kroky a od 1. 4. 2010 začala obě školská zařízení fungovat
společně.
Pro naši školu je to čest a potvrzení, že nastoupený nový směr, který klade důraz
na kvalitu výuky a vysoké nároky na vyučující, přináší své ovoce.
Jedná se jednoznačně o pozitivní krok a růst školy. A také o potvrzení vysoké kvality
ostrovské školy, coţ mělo rozhodující váhu při konečném výběru nové školy
v problematické situaci, v které se MŠ Krasová nacházela.
Doplňující informace:
MŠ Krasová od 1. 4. 2010 nezaniká, pouze mění adresu školy, která po právní stránce
zajišťuje předškolní výuku v MŠ Krasová. Provoz v MŠ Krasová se nemění a zůstává
zachován ve stávající podobě jako doposud.
V MŠ Krasová se nebude platit školné (dosud se neplatilo, i kdyţ v Jedovnicích ano), a to
proto, ţe v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy se školné v mateřské školce rovněţ neplatí.
ZŠ Ostrov otvírá od září 2010 druhou třídu mateřské školy, protoţe kapacita jedné
třídy jiţ nedostačuje zájmu rodičů. V této druhé třídě je ještě několik volných míst pro
dosud nepřihlášené zájemce (je třeba se přihlásit co nejdříve, protoţe v současné době se
jiţ dokončují potřebné administrativní kroky, vyţadované při rozšíření školky, a je nutné
znát celkový počet dětí, které budou školku navštěvovat).
Kontakt: e-mail: zsostrovum@zsostrovum.cz, telefon 516 444 319
Mgr. Karel Hasoň, ředitel ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
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Tělovýchovná jednota v roce 2010
Členové TJ Ostrov u Macochy
zahájili letošní rok tradičním
způsobem – Sokolským plesem,
který se jako tradičně konal
koncem ledna. I přes ne příliš
vysokou návštěvu se ples
celkem vydařil a všichni
účastníci (snad) byli spokojeni.
Menší spokojenost ale zavládla
po zjištění, ţe letos, na rozdíl od
let minulých, nesmíme pořádat mezi místními obyvateli oblíbené vepřové hody. V době
finanční krize a s ní souvisejícím odlivem sponzorů je to další citelné oslabení finančních
moţností tělovýchovné jednoty, která v posledních letech doslova bojuje o vlastní přeţití.
Poslední dubnový den se konalo také jiţ tradiční pálení čarodějnic. Díky hezkému počasí
se v areálu hřiště sešlo důstojné mnoţství ostrovských lidí. (viz fotografie)
Něco o aktuální dění v našem fotbalovém oddílu
V týmu muţů došlo během dlouhé zimní přestávky pouze k jediné změně, hostování
skončilo Pavlu Vágnerovi, který bude během jarní části sezóny působit v muţstvu
z Otinovsi. Na jaře tak budou v našem dresu nastupovat pouze kmenoví hráči Ostrova.
V rámci zimní přípravy jsme absolvovali turnaj v malé kopané v Adamově, který jsme
zakončili na předposledním místě s bilancí 1 výhra, 3 remízy a 3 prohry. Ve třech
následných přípravných utkáních na umělé trávě v Boskovicích jsme vţdy vyhráli,
nejprve jsme porazili muţstvo Vavřince (3:1), dále muţstvo Haber (2:0) a na závěr
muţstvo ze sousedního Sloupu (5:2). V mistrovských utkáních se nám jiţ tak nedaří,
dobré výkony se střídají s horšími. V prvním zápase jsme potrápili aktuálně druhé
muţstvo z Velkých Opatovic, které se nakonec spokojilo s jedním bodem za remízu 1:1.
Po tomto utkání přišla dlouho očekávaná posila realizačního týmu. Na pozici trenéra byl
jmenován místní občan Ferdinand Zouhar. První zápas pod novým trenérem se nám však
příliš nevydařil, po špatném výkonu jsme prohráli na hřišti Lipůvky (6:1). Následné dva
zápasy jsme si ale vše vynahradili, nejprve jsme porazili na domácím hřišti B-muţstvo
Kunštátu (3:1) a poté jsme vyhráli po dlouhých osmi letech na hřišti sousedních
Vilémovic (0:3). Prozatím posledním výsledkem je těsná poráţka na domácím hřišti s
muţstvem Doubravice B (1:2). V tabulce momentálně okupujeme 5. místo.
Druţstvu dorostu se na jaře příliš nedaří. Jediná výhra je z domácího utkání proti
posledním Kotvrdovicím (4:0), ostatní zápasy jsme bohuţel prohráli - doma
s Jedovnicemi (0:1), v Blansku proti Vavřinci (5:1), v Adamově (6:0) a naposledy proti
domácímu Blansku B (8:0). Cílem v této sezóně je udrţet 8. pozici. V muţstvu je aktuálně
pouze 13 hráčů a tak kaţdá absence je velmi citelná. Po skončení jarní části navíc dosáhne
muţského věku hned trojice hráčů, proto se snaţíme aktivně spolupracovat s klubem
z nedalekého Vavřince, kde od příští sezóny dorostenci hrát nebudou a zbývající hráče
obou muţstev spojit. Týden po skončení sezóny se hráči zúčastní turnaje
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v Olomoučanech, kde zakončí svoji premiérovou sezónu v dresu dorostu. Všichni věříme,
ţe nebude tou poslední.
Co nás čeká v nejbližší době?
Jak mnozí z vás ví, v letošním roce si připomeneme 80 let od zaloţení fotbalu v naší obci.
V rámci tohoto výročí budeme pořádat turnaj muţů, který se uskuteční 26. 6. 2010 na
našem hřišti. Proto bych chtěl všechny fotbalové příznivce touto cestou pozvat, abychom
si společně toto významné jubileum připomněli.
Ing. Ondřej Hudec TJ Ostrov u Macochy
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