Skrytý potenciál
Nikoho nepřekvapí sdělení, ţe si vodní toky
velké i malé vymílají svá koryta a korýtka.
Někdy jsou široká a jindy se voda divoce ţene
úzkým kaňonem. Občas se voda ţene také úplně
jinudy neţ obvykle a v takových chvílích
obvykle natropí nejvíce škody. Tento jev se dá
snadno vysvětlit jednoduchými fyzikálními
zákony. Chceme-li, aby nám voda slouţila,
musíme ji spoutat hrázemi rybníků nebo přehrad,
regulovat a čistit toky…
Kdyţ se však k fyzice přidá trocha přírodní
chemie, vypadá to jinak. Ve vodě se kupodivu
rozpouštějí některé nerosty, voda je někam
dopraví a nerosty se zase dostanou ven, někde se
usadí nebo vysráţejí. Tvrdost vody se nedá
srovnávat s tvrdostí kamenů, a přesto si
s některými z nich voda dělá, co chce. Někdy je
to k vzteku (kdyţ nám vodní kámen zničí pračku
nebo ucpe kávovar), jindy člověk ţasne nad tím,
co voda dokáţe, kdyţ ji popadnou umělecké
choutky (jsme v Moravském krasu a aspoň
trochu tušíme, co se tu skrývá pod zemí – voda si tu nadělala díry, aby je následně začala
zase vyplňovat krápníky).
Tím však není tvůrčí potenciál vody vyčerpán. I člověk, který uţ několik jeskyní navštívil,
můţe být překvapen něčím zcela neočekávaným. Nedávno jsem viděl potůček, který si
místo soustavného odnášení lesní půdy vytvořil svůj vlastní akvadukt. Kdyţ se prodírá
podzemím, odnese si s sebou trochu travertinu, kterého se však rychle zbaví, sotva se
dostane ven na vzduch. Úctyhodnou řadu let ho ukládá vedle sebe i pod sebe a daří se mu
při tom zachovat svislý směr, takţe si dnes teče ţlábkem na vrcholu monolitické kamenné
stěny široké asi 30 cm a vysoké v nejvyšším místě (nekopíruje terén, ale vyrovnává jeho
nerovnosti) 1,2 m! Tenhle potůček není velký ani mnoţstvím protékající vody (té je sotva
tolik, jako z plně otevřeného vodovodního kohoutku), ani délkou svého toku (po stovce
metrů se vlévá do mnohem širšího potoka). Je zvláštní tím, ţe se rozhodl nahradit obvyklé
a omluvitelné destruktivní chování něčím konstruktivním. Neničí, ale vytváří něco
nového. Je aţ děsivé, ţe tento unikát můţe být snadno a rychle zničen lidskou činností
nebo přírodní pohromou.
Děsivé proto, ţe i v lidském ţivotě bývají právě ti, kteří něco nového tvoří, smeteni
z cesty těmi, kteří umí jen brát a jdou bezohledně za svým cílem. O to důleţitější je, aby
těch tvůrčích bytostí bylo co nejvíce, abychom se nebáli zkusit něco dělat jinak, neţ
ostatní, abychom se sebou nenechali manipulovat všelijaké davové psychózy a místo toho
si troufli to, co v sobě skrýváme stejně jako onen potůček, rozpuštěný travertin, pouţít
k vytvoření něčeho nového, originálního, krásného, uţitečného, překvapujícího…
Václav Trmač, farář
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Cíle a prostředky k jejich dosažení
Ţivot kaţdého z nás naučil rozlišovat. Co je dobré, co je špatné, co je hlavní a důleţité, co
vedlejší.
Z těchto kategorií je však, zdá se, rozhodující dokázat rozlišit odkud pokud jde o cestu
a kde je cíl.
Stojíme před volbami do zastupitelských orgánů. Politické strany a hnutí se předhánějí
ve volebních slibech, na kampaně především vyšších zastupitelských orgánů jsou
vynakládány prostředky a volič zvaţuje. Ţe má z koho vybírat, je jen dobře. Ţe se mrhá
prostředky a časem je špatně. Vţdyť jde jen o cestu k tomu, aby v zastupitelských
orgánech seděli lidé, kteří věcem rozumí, jsou odpovědní hospodáři – a především
politici. Politea – řízení. Jde tedy o to, aby uměli řídit sebe a také procesy, pro které je
voliči zvolili – tedy společnost jako ţivý organizmus. Čím je cesta kratší, tím je levnější
na vybudování i na dosaţení cílů.
Politické strany deklarují rovněţ své cesty a cíle. Jde vţdy jejich členům o cesty a cíle
strany? Na tuto otázku je schopen si kaţdý člověk odpovědět sám. Vţdyť i ty strany jsou
jen prostředky k dosaţení cílů – skupinových i soukromých.
Odkud pokud jde pak kandidátovi za kaţdou cenu dostat mandát k tomu, aby měl moţnost
rozhodovat, o post spojený s apanáţí nebo o to, aby svou prací prospěl voličům, obci,
společnosti?
Měl jsem v ţivotě moţnost projít několika zaměstnáními, spojenými s pravomocí, ke které
se však vţdy logicky vázala odpovědnost. Od účetního, ekonoma, vedoucího odboru,
ředitele rozpočtové organizace, banky, akciové společnosti, podnikového právníka po
starostu obce. Výhodu v těchto moţnostech uplatnění spatřuji v tom, ţe jsem prošel
odvětvími od zemědělství, společenskou organizací, okresním národním výborem,
organizací sociálních sluţeb, bankou, vodárenskou společností, akciovou společností
v průmyslu, finančním úřadem. V práci mi šlo o plnění úkolů, které ta která organizace,
orgán či instituce měla či má. Nestavěl jsem laťku nízko. Jak v soukromí, tak při práci.
Ať to bylo kdekoli. Svoji pracovní pozici, ani dosaţené vzdělání, jsem nikdy nehodnotil
jako svůj cíl, ale jako prostředek. Mým krédem byla cesta – tedy úkoly a jejich plnění
a ţivot, jak jde se všemi úskalími, lidmi se kterými člověk spolupracuje, potkává, zdraví či
nezdraví. Nemám rád lidi líné, falešné, samolibé a zákeřné. Vţdy jsem měl snahu se opírat
o důvěru lidí pracovitých, kteří v ţivotě něco dokázali, upřímných, včetně těch, kteří
dokázali pomoci radou, skutkem. Nikdo nejsme stoprocentní a nikdo ještě nevyrostl do
nebe. Tato ţivotní moudrost vţdy platila. Při výkonu práce starosty se řídím selským
rozumem, který mi byl „do vínku dán“, poznáním ze studií a hlavně praxí. Do voleb jdu
vycházeje ze situace, jak nastala. Některé voliče jsem zklamal, jiné třeba překvapil. Celou
řadu lidí, se kterými jsem neměl do doby zvolení starostou a práci na obci „tu čest“, jsem
moţná dokonce i urazil, ţe jsem adekvátně, dle jejich představ, nereagoval na jejich
poţadavek, podnět či přání nebo jen nesdílel jejich názor. Některým jsem dokonce
„přišlápl palec“ kritikou nepořádku, nevhodného chování, poškozování obecního majetku,
rozkrádání…Netěšilo mne to. Otevřel jsem řešení věcí nepopulárních. Reţim a provoz
kulturního domu, personální a další změny ve škole, nájemní smlouvy na rybník, starou
školu, stav některých nemovitostí v obci. Vím, ţe tito voliči mi tzv. „neodpustí“, neboť
pravda někdy „bolí“, a jejich volební hlas půjde jiným směrem. Rovněţ vím, ţe osobní
úspěchy se také neodpouštějí. Přesto, nebo právě proto, jdu do voleb s otevřeným štítem.
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Kolik tedy získám hlasů, které podpoří mandát, je na voličích. Do propůjčené pozice
starosty jsem před čtyřmi lety nastupoval v zájmu probuzení budovatelských aktivit, které
dokázaly v minulosti občany Ostrova spojovat, a v zájmu otevření věcí veřejných – které
nebyly dlouhodobě na pořadu dne, neboť k nim nebyla odvaha, dostatek vůle, aţ
zbabělost nebo i neznalost. Nejlepší vztahy se totiţ rodí otevřeností při tvůrčí
a smysluplné práci. Konstruktivní komunikace i kritika k tomu dle mého názoru patří.
Konstruktivní jednání je namístě. Na bláboly jsem si nezvykl, ani nemám sílu a schopnost
je vnímat. A tvářit se, ţe souhlasím, neumím.
V Machiavelliho díle je psáno: „Kaţdý dvůr obchází smrtelné nebezpečí patolízalství
a pochlebování a odolat mu dokáţe jen střízlivý muţ a dobrý znalec lidských povah. Ti,
kdo se zabývají sami sebou a vlastními skutky, podléhají snadno sebeklamu, a nejsou
tudíţ imunní vůči lichocení. Je jediný způsob, jak se nestát jeho obětí – dát lidem najevo,
ţe pravdou neurazí…“
Pak v dalším doporučuje, s kým se radit, kdy se dovolávat názoru rádců, jak podněcovat
k co největší otevřenosti a jak rozhodnout… a na svém názoru setrvat. Jde o věčné
pravdy, potvrzující pravidla řízení.
Jsem překvapen, ţe do voleb jde 6 kandidátních uskupení. Při plném počtu 15 mandátů na
listině půjde patrně o nevídanou aktivitu devadesáti občanů, kteří jistě budou, i kdyţ ne
zvoleni, aktivně přispívat k rozvoji obce. Schůze zastupitelstva téměř po dvacet let
sporadicky navštěvované 3-5-10 občany budou jistě pro zájem o věci veřejné tribunou,
kde bude nezbytné tříbit názory a ta nejlepší řešení vkládat do usnesení orgánů
k naplňování cílů rozvoje obce.
Volební období končí nikoli s prázdným stolem. Přes všechny obtíţe se zajišťováním
stavebních povolení akcí schválených zastupitelstvem, které je dnes časově mnohde
náročnější neţ samotná realizace, jsou stavebně připraveny:
 Nejnáročnější a nejkritičtější a zanedbaný úsek - silnice Jihomoravského kraje,
dešťová kanalizace s chodníkem na Bělé. Přes dlouhodobou snahu akci prosadit
nebude pro nedostatek prostředků vlastní těleso silnice ani letos opraveno. Vodovod
v této části obce byl rekonstruován hned v roce 2007. Pro dešťovou kanalizaci
a chodník je projekt a stavební povolení a bude financována z prostředků obce.
Na kanalizaci je vybrán dodavatel a stavba bude zahájena ještě letos.
 Revitalizace náměstí, obsahující výstavbu chodníků, napojení na vjezdy, vyčlenění
parkovacích míst, zřízení zeleně, odpočinkových míst - osazení vybavení je rovněţ
ve stadiu pravomocného územního rozhodnutí pro stavební povolení – peníze se zatím
zajistit nepodařilo.
 Změna územního plánu směřující k výstavbě vstupního objektu do jeskyně Císařské je
součástí plánu rozvoje lázeňství kraje a je naděje financování z evropské úvěrové
banky. Výstavbu inţenýrských sítí Vintoky II (odstranění haldy výkopku po
kanalizaci) pro výstavbu cca 7 rodinných domů je moţnost řešit developerským
způsobem.
 Revitalizace potoka Lopače s odbahněním rybníka a provedením nové přečerpací
stanice včetně rekonstrukce historicky „vysoko“ provedené kanalizace přes potok je
součástí projektu ve stadiu stavebního povolení, na který je jiţ potřetí poţádáno o
grant.
 Porušená splašková kanalizace od Sadové za 1,7 mil Kč bude opravena Svazkem VAK

4

ještě letos.
 Výměna vodovodního řadu od „stávku po rybník“ a v druhé fázi výměna řadu
od rybníka k pohostinství „V Podhájí“ je v plánu Svazku VAK a měla by být zařazena
k realizaci v roce 2011, 2012.
Přehled realizovaných akcí:
V roce 2007 byly realizovány akce charakteru investic:
ZŠ - opravy odpadů, sprchy
nové osvětlení tříd
Komunikace Lesá, chodník Na potoku směr pohostinství,
chodník u kulturního domu
Lávka přes „Menářův“ závrt
Z roku 2006 byla dokončena oprava kanalizace na Lesé - podíl.
dále rampy na skateboard

37 000 Kč
47 000 Kč
2 220 000 Kč
1 174 000 Kč
300 000 Kč
369 000 Kč

V roce 2008 a 2009 byly financovány náklady související především s výstavbou
inţenýrských sítí na Končinách.
Kanalizace a vodovod bez DPH
2 732 000 Kč
Plynovod
302 000 Kč
Rozšíření rozvodů nízkého napětí
234 000 Kč
Přeloţka místního rozhlasu a VO (42 a 189)
231 000 Kč
Cesta „B“ a „C“
851 000 Kč
Vzhledem k finanční náročnosti budování inţenýrských sítí Vintoky, které si vyţádaly
více, neţ 7 mil. Kč, byl přijat na tuto akci úvěr 5 mil Kč se splatností 10 let.
Dále bylo provedeno rozšíření dešťové kanalizace na Bělé
Oprava místní komunikace u Doliny, k bytovkám a u školy ve Dvoře
Vybudování panelového chodníku vedle hřiště
Likvidace staré čekárny a osazení zámkové dlaţby
k čekárně nové u rybníka
ZŠ a MŠ dokončení výměny osvětlení ve třídách
Z grantu firmy Network výměna domku pro hračky MŠ
Rozšíření veřejného osvětlení u KD a chodníku směr Sadová
Zpevnění plochy u skateboardové rampy a KD
Výměna oken u KD – z bývalé kotelny KD - klubovny TJ a SDH
Zpevnění chodníku po splavení pod Svobodovými
směr zastávka včetně odvodnění
Pořízení skládacího pódiového systému v kulturním domě
Opravy podlah a stěn v místní knihovně

93 000 Kč
108 000 Kč
233 000 Kč
249 000 Kč
173 000 Kč
43 000Kč
374 000 Kč
146 000 Kč
79 000 Kč
380 000 Kč
204 000 Kč
80 000 Kč

V roce 2010 byla dokončena investice „Vodovodní přivaděč“ ze skupinového
vodovodu Jedovnice, a to z vodojemu Kotvrdovice do vodojemu Ostrov. Toto dílo si
vyţádalo 21 mil Kč. Z toho podíl městyse Ostrov činí 4,2 mil. Kč. Částka 4 mil. Kč
byla financována z přijatého úvěru. Mimo tuto nejvýznamnější investici byla
provedena výměna oken na úřadu městyse za 227 000 Kč a nyní se dokončuje výměna
oken v objektu bývalé školy ve Dvoře.
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V těchto dnech je dokončována komunikace „A“ na Končinách včetně chodníků.
Současně je prováděna finální úprava povrchu komunikace u knihovny po výstavbě
kanalizace, která nebyla v roce 2006 dokončena.
V prvních zářijových dnech je zahajována výstavba tzv. Podporovaných bytů pro seniory
a sociálně znevýhodněné občany. Za podpory MMR, které i v této vypjaté době uvolňuje
dotaci ve výši 5 850 tis. Kč, bude realizována stavba v hodnotě cca 9,5 mil. Kč. Dílo bude
dokončeno k 30. 4. 2011.
Na základě jistého tlaku vedení obce se podařilo některé věci alespoň částečně řešit.
Bývalá sýpka ve Dvoře, hospodářská budova fary, připravená realizace opravy opěrné zdi
farského dvora, kde je poţádáno o dotaci, částečné odstranění zbořenisk.
Za neúspěch pokládám neprosazení prodeje staré školy ve Dvoře, která sice slouţí pro
komerční účely, ale v budoucnu si vyţádá prostředky, na které obec nebude mít. Dalším
osobním neúspěchem je neuskutečnění propojení Končin alespoň jednosměrnou silnicí po
staré vozové cestě za Vintoky. Námětů na řešení neutěšeného vzhledu a vybavení obce
padlo za 4 roky mnoho. Není smyslem tohoto článku vyjmenovávat detaily. Jde jen
o připomenutí. Deklaruje se, ţe je doba krize. Je otázkou, o jakou krizi jde. Snad více
o morální neţ o finanční. Celá řada věcí se dá řešit bez zvláštních investic. Menší obce
jsou toho příkladem. Aktivity občanských iniciativ, sportovních, hasičských a dalších
zájmových sdruţení mohou přispět. Kaţdý občan obce, majitel nemovitostí, můţe svým
přístupem zlepšit vzhled kolem příbytku, a tím i obce. Jde jen o konsens, naslouchání
a porozumění názoru jiných…
Jistě, mohlo být dosaţeno více. Ţijeme v době restrikcí. Doba, kdy bylo dostatek peněz
a nebylo dodavatelských kapacit, se otočila. Zájem o zakázky je. Peníze se získávají hůře.
Dotačních titulů je deklarováno sice mnoho, především tzv. měkkých projektů, ze kterých
jsou financovány kulturně společenské akce (např. sjezd rodáků). Téměř kaţdý dotační
titul však vyţaduje nejen přípravu, ale rovněţ spolufinancování obce. Bez úvěrů, které,
ţel, stojí peníze, to však nejde. Krátkozraké uvaţování připravilo obec o mnoho
příleţitostí, které v době relativního dostatku peněz umoţnilo okolním obcím Ostrov nejen
dostihnout, ale v mnohém předčít. Projekty, které jsou dnes s opoţděním připraveny, měly
být na stole před deseti - patnácti lety.
Co pokládám za nejdůleţitější úkoly příštího volebního období zastupitelstva (osobní
názor):
 provedení zateplení objektu Základní školy
 přesné definování vyuţití objektů obce pro příští období se zřetelem na náklady,
které si jednotlivé objekty na opravy, údrţbu a zejména provoz vyţadují (jde
zejména o objekt kulturního domu s tělocvičnou, objekt kina - informačního
centra, dále staré školy ve Dvoře)
 stanovení postupu výstavby, rekonstrukcí, oprav a údrţby místních komunikací
a chodníků
 vyuţití zbytků dotačních titulů na přijatelné rozvojové projekty
 zavedení přesné evidence částí pozemků obce, na kterých jsou postaveny stavby,
zahrádky soukromých osob, při vyuţití předpokládané digitalizace, s cílem
uvedení do souladu s evidencí KN a evidencí poplatků za vyuţití veřejného
prostranství
 ustavení osoby (osob), odpovědné za správu webových stránek na internetu,
která bude ochotna, způsobilá a schopna podávat veřejnosti relevantní informace
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o aktuálním dění v obci.
Základ dobrého fungování nového zastupitelstva a vedení obce pak spatřuji v oproštění se
od osobních ataků, zaloţených na neuspokojení osobních ambicí, neinformovanosti,
neověřených zprávách a dohadech. Přeji všem občanům městyse správnou volbu
zastupitelů. Zastupitelům pak správnou volbu rady a ostatních volených orgánů obce.
JUDr. František Pernica

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva
15. a 16. října
Podzimní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat obec v následujících
čtyřech letech. Komunální volby jsou zvláštní. Volič muţe vybírat své zastupitele mezi
všemi kandidátkami.
Kaţdý volič obdrţí jen jediný volební lístek, na kterém budou uvedeny všechny
kandidující volební strany. Muţe pak volit buď jednotlivou stranu, anebo si vybrat
jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících stran. Pro obec Ostrov u Macochy je
maximální počet hlasů 15.
Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou stranu, označíte u jejího názvu kříţek. Chcete-li
tedy do zastupitelstva poslat kandidátku konkrétní strany, postačuje označit u této strany
kříţek do předtištěného rámečku. Ta pak získá automaticky všechny hlasy, které můţete
v komunálních volbách vyuţít. Volič nemůţe hlasovat pro více neţ jednu volební stranu,
tzn. nemůţete zakříţkovat více volebních stran, takový lístek by pak byl neplatný.
Co však zákon umoţňuje, je moţnost hlasovat jak pro stranu, tak pro kandidáty z jiných
volebních stran. Můţete tedy označit kříţkem konkrétní stranu a dále si vybrat i kandidáty
z jiných volebních stran a u jejich jména provést kříţek. Pak vámi zvolená strana nezíská
všechny Vaše hlasy, ale z těchto hlasů se jí odečte tolik hlasu, kolik kandidátů z jiných
stran jste zakříţkovali.
Paradoxně můţete označit kříţkem volební stranu a následně rozdat kříţky jak v této
straně (tedy zakříţkovat ty, které v rámci zvolené strany upřednostňujete), ale rovněţ
kříţkovat kandidáty i z jiných stran.
V případě ţe chci hlasovat pro jednotlivé kandidáty
V takovém případě můţete zakříţkovat kandidáty z libovolných stran, kterým se
rozhodnete dát svůj hlas, nesmíte však překročit počet hlasu, které máme v obci
k dispozici. V této variantě si vlastně zvolíte vlastní „ideální“ zastupitelstvo. Nevolíte
tak stranu, ale jednotlivé kandidáty. Neplatný je lístek, který by obsahoval víc neţ
maximální povolené mnoţství kříţků/hlasů. Proto dejte pozor na dodrţení maximálního
počtu kříţků.
Jak je to s preferencemi?
V komunálních volbách je hranice pro „přeskakování“ o 10% více hlasů, neţ byl průměr v
jeho kandidátce.
Chcete-li, aby vámi upřednostněný kandidát přeskočil, musíte kříţkovat a přesvědčit
k tomu i vaše známé.
Zdroj: internet
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Když je snaha, jde vše snáz
(I kdyţ pouze snaha někdy nestačí…)
Často slýchávám stesky, ţe se v obci nic neděje, ţe tu „chcíp pes“ a podobně. Někteří mi
dají za pravdu, ţe tomu tak není, ţe je snaha dostat naše občany ven ze svých ulitek, na
vzduch, do společnosti ostatních. Často však chybí právě u těch „zakulišených“ obyvatel
naší obce ochota se něčeho zúčastnit, ze své ulitky vylézt a podívat se mezi ostatní
a zjistit, s kým to vlastně v této obci ţiji.
Snad si občané všimli, ţe v poslední době se celkem zdárně oţivila činnost hasičského
sboru. Dali jsme náplň volného času celkem slušnému počtu dětí a mladých. Někteří jsou
hlavně do poţárního sportu hodně zapáleni, jezdí téměř kaţdý víkend po závodech po
okolí, trénují. Snaţíme se ale i o to, aby z naší práce měla něco i obec, tedy občané. A to
teď nemluvím o zásazích, či udrţování techniky k nim, ale právě o činnosti pro lepší
spoluţití.
Moţná ten, co občas protáhne své kosti procházkou nebo přijde „mezi lidi“, zaregistroval,
ţe se objevily nové čili další stoly s lavičkami na posezení při různých akcích. Ty vzešly
ze společné snahy a práce hasičů a členů tělovýchovné jednoty. Starou konstrukci pódia
z kulturního domu bylo třeba rozřezat, svařit, opatřit deskami a natřít, coţ v konečném
důsledku znamenalo poměrně slušný počet hodin z vlastního volného času několika
hasičů a sportovců. Velký dík všem za to. Obě sloţky se také podělily o náklady
na zakoupení materiálu, tedy dřeva a barev, šroubů atd. Proto nás opravdu mrzí, ţe
někomu uţ poslouţily jako zkouška noţů a psacího náčiní, či jako tělocvičně nářadí, kdyţ
je nacházíme zpřevracené a postavené „na hlavu“, zejména po nočních návratech našich
některých mladých spoluobčanů ze zábav a podobných akcí
Výsledkem snahy o spolupráci mezi sportovci a hasiči je také pořádání hasičských
soutěţí, ke kterým nám jednota umoţňuje vyuţívat fotbalové hřiště, za coţ jsme jim velmi
vděčni, a my také dokáţeme pomoci protisluţbou. Doufejme, ţe tato snaha vydrţí co
nejdéle.
Jinak ale často naše snaha zpestřit ţivot v obci někdy vychází tak trochu naprázdno.
Na většinu závodů se přijdou z místních podívat povětšinou rodiče závodících dětí, jinak
jsou „cizinci“ v přesile. Na letošní zahájení prázdnin si přišlo k udírně posedět pár
„skalních“ a ostatní akce v tomto roce vypadaly podobně.
Ale kdyţ se podíváte, kdo chodí na fotbal – jsou to jedni a titíţ. Kdyţ je pořádán koncert
základní umělecké školy, přijdou převáţně pouze příbuzní vystupujících. Kdyţ invalidé
pořádají akci, je na ní také jen úzký okruh lidí. Nehledě na to, ţe některé akce se musí pro
nezájem zrušit. Při řeči pak často slyším: „Nebyl čas, já jsem o tom nevěděl“. V neděli,
v sobotu odpoledne, plakátky vyvěšeny, hlášeno v rozhlase…
Někdy má člověk opravdu sto chutí se na vše s odpuštěním vykašlat a svůj volný čas trávit
nějak jinak. Myslím, ţe nemluvím jen sama za sebe.
Poslední veřejnou naší akcí jsou noční závody v poţárním sportu, potom budeme hodnotit
a rozmýšlet plán naší činnosti na příští rok.
A uţ vidím, ţe zase bude ples, masopust, lampiónový průvod, dětské závody, dětský den,
hodové občerstvení, memoriál, atd. Nejen proto, ţe občas je i nějaký menší výdělek (ale
i prodělek) do sborové pokladny, ale hlavně proto, ţe nám to prostě nedá…
Ale, váţení spoluobčané, pouze naše snaha a snaha dalších výše jmenovaných nestačí.
Mgr. Jarmila Krbečková
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Poohlédnutí za fotbalovou sezónou 2009/2010
a vstup do nového ročníku
Fotbalová sezóna 2009/2010 je jiţ minulostí a je proto ideální doba si ji vyhodnotit.
Muţům se podzimní část sezóny docela povedla, téměř všechny utkání byly vyrovnané,
s výjimkou posledního – proti muţstvu Skalice. Po podzimu jsme tak okupovali 7. příčku
v tabulce se ziskem 22 bodů. Velký náskok na sestupové pozice naladil v muţstvu dobrou
atmosféru, kterou umocnil vydařený úvod jarní části, během něhoţ jsme se vyšplhali aţ na
průběţné 4. místo. Poslední třetina soutěţe byla ovšem velmi nevydařená. Muţstvo
zapadlo do hluboké výsledkové krize, coţ mělo za následek postupný propad v tabulce aţ
na konečné 9. místo s celkovým počtem 32 bodů. Nevyrovnané výsledky byly zaviněny
jak velkým mnoţstvím zraněných hráčů, tak špatnou tréninkovou morálkou, se kterou
jsme se potýkali v průběhu celé sezóny.
Mladí hráči dorostu skončili ve své skupině na 8. místě, kterou uhájili před dotírajícími
soupeři z Olomučan. Většina hráčů z našeho týmu hrála dorosteneckou soutěţ vůbec
poprvé. Daň za nezkušenost si naši hráči vybírali zejména v průběhu podzimní části
sezóny, během které museli skousnout několik vysokých proher. V průběhu celého roku
však fanoušci mohli pozorovat výkonnostní vzestup, na jehoţ konci bylo prvenství
v Memoriálu Lukáše Braunera v Olomučanech. Během sezóny hráči dorostu vypomáhali
v A-muţstvu a někteří z nich si jiţ vybudovali pevnou pozici v základní sestavě.
Turnaj k 80. výročí kopané v Ostrově u Macochy
Po skončení sezóny jsme pořádali turnaj k oslavě
80. výročí kopané v Ostrově u Macochy. Jako soupeře
jsme si pozvali muţstva z Vavřince, Rozstání a Slatiny.
V prvním utkání jsme hráli proti druţstvu z Rozstání,
které jsme porazili 3:0, branky dával Lubomír Dáňa,
Mirek Gross a Jan Krbeček. Ve finále nás vyzval
účastník okresního přeboru – muţstvo Vavřince, které
jsme po dramatickém průběhu dokázali porazit 1:0, kdyţ
jedinou branku utkání vstřelil Mirek Gross. Vítězstvím
v turnaji jsme jistě udělali radost nejen sobě, ale také
přítomným divákům. V průběhu turnaje bylo předáno
nejvyšší vyznamenání Českého svazu tělesné výchovy
dlouholetým hráčům a později i funkcionářům našeho
klubu – Vlastimilu Skotákovi a Václavu Přikrylovi,
kterým jménem všech příznivců ostrovské kopané
blahopřejeme. Oceněn byl také Mirek Gross, který
v průběhu loňské sezóny vstřelil stou branku v dresu
našeho muţstva.
Nepovedený úvod nové sezóny
Vstup do nové fotbalové sezóny se nepovedl ani jednomu z našich muţstev. Druţstvo
muţů na vítězství v úvodním utkání proti B-muţstvu Olešnice navázalo sérií čtyř poráţek
v řadě a aktuálně okupuje desáté místo v tabulce III. třídy. Během letní pauzy opustil naše
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řady Mirek Gross, který se vydal na půlroční hostování do divizního Blanska, naopak naše
muţstvo posílili záloţníci Jakub Kostka a v naposledy Jiří Vinkler.
Druţstvo dorostu zahájilo novou sezónu třemi poráţkami v řadě, největším problémem je
nedostatečný počet hráčů.
Doufejme, ţe se výsledky a také přístup některých hráčů výrazně zlepší a na konci
fotbalové sezóny budou obě naše druţstva okupovat vyšší příčky svých soutěţí.
Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy

Sociální komise a její činnost
Od roku 2006 pracuje na naší obci sociální komise ve sloţení: předsedkyně paní Soňa
Švrčinová a členky paní Hana Florková a paní Mgr. Jarmila Krbečková.
Sociální komise se schází k řešení svých priorit zhruba 1x za 2 měsíce.
Hlavní náplní její činnosti je osobní návštěva našich spoluobčanů, kteří se doţívají
významného ţivotního jubilea. Za téměř čtyřleté období jsme navštívili kolem 80-ti
spoluobčanů a spolu s představiteli obce jim předali dárkový balíček. Koho jsme
nenavštívili osobně, obdrţel blahopřání.
Dalším úkolem komise je pomáhat našim spoluobčanům při řešení závaţnějších
problémů, spojených s rodinným souţitím.
Při své činnosti spolupracuje sociální komise s obvodní lékařkou, s místní základní
školou, se Svazem tělesně postiţených v Ostrově a oblastní charitou.
Mgr. Soňa Švrčinová

Pozvánka
Obecní knihovna Ostrov u Macochy srdečně zve děti a jejich rodiče na
III. ročník projektu
„CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM „
aneb Za zvířátky do pohádky.
První setkání se konalo 21.9.2010 od 17: 00 – 17: 45 hodin v knihovně.
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
Kde? V Obecní knihovně Ostrov u Macochy
Kdy? Lichý týden - úterý od 18: 00 – 19: 00 hod.
Zahájení: 12.10.2010
Cena: 50,- Kč / hod.
Vyučuje: Andrea Švrčinová
ANGLIČTINA PRO DĚTI (2. – 5. ročník)
Kde? V Obecní knihovně Ostrov u Macochy
Kdy? Lichý týden - úterý od 17: 00 – 17: 45 hod.
Zahájení: 12.10.2010
Cena: 30,- Kč / hod.
Vyučuje: Andrea Švrčinová
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Informace z jednání rady městyse
květen – září 2010
Rada městyse akceptuje uzavřenou smlouvu o výpůjčce sekačky s příslušenstvím
TJ Sokol na pokos trávy kolem hřiště.


K informaci nájemce traktoru, vlečky, fekálního vozu a pluhu p. Tannenbergera
bylo zjištěno, ţe pronajatý majetek vyţaduje opravy charakteru generálních oprav
traktoru a vlečky. Se zřetelem k finanční náročnosti bude podán návrh uvedený
majetek zveřejnit k odprodeji za podmínek, které budou upřesněny po zjištění reálné
časové ceny strojů formou znaleckých posudků. Diskutovány byly moţností prodeje
s podmínkou přednostního provádění sluţeb pro občany obce, dále zabezpečení
prohrnování sněhu v zimních měsících. Záleţitost bude projednána s FV tak, aby se
případného výtěţku z prodeje vyuţilo k pořízení malé techniky pro úklid obce.


Rada městyse souhlasí s výstavbou zahradního domku manţelů Pernicových
č. p. 463 na parcele 354/126.


Rada městyse vzala na vědomí ţádost ředitele školy Mgr. Hasoně – projekt
k finanční dotaci na 300 000 Kč pro rozvoj znalostí, ţádost postoupena MŠMT.


Starosta městyse informoval členy RM o podepsání smlouvy s firmou VOINET.
Smlouva řeší telefonní sluţby, které v zájmu úsporných opatření budou přesunuty
na jiného operátora.


Rada městyse vzala na vědomí nabídku firmy E.ON – sleva elektrické energie na
veřejném osvětlení pro rok 2011 o 18%. Zmocňuje starostu k podpisu příslušných
smluv.


Oznámení o provedení zabezpečovacích prací u nemovitosti č. 197. Městský
úřad vydal rozhodnutí k provedení prací konkrétní stavební firmou. Rada vzala
informaci na vědomí




RM bere na vědomí dokumentaci k rekonstrukci RD č. p. 60 paní Dostálové.

Na ţádost ředitele školy byla rada městyse seznámena s vypracovanými
prognózami kladů a záporů po případném sloučení ZŠ Ostrov u Macochy se základní
školou při dětské léčebně.
Ředitel školy vidí největší klad sloučení škol ve zvýšení počtu ţáků. Sloučením ZŠ
Ostrov u Macochy a ZŠ při dětské léčebně bude mít negativní dopad do rozpočtu
městyse, jak uţ bylo uvedeno v květnovém Ostrovském zpravodaji, ale bude se jednat
o podstatně vyšší částku, neţ byla uvedena. Vedení školy toto navýšení navrhuje
eliminovat úsporami vlastních provozních nákladů.
Po dokončení vystoupení ředitele školy došlo za přítomnosti členů FV, kteří
neprojevili ţádné námitky se sloučením škol, k hlasování o usnesení, ve kterém RM
souhlasí s jednáním ředitele školy Mgr. Hasoně na Odboru školství JMK ve smyslu
sloučení ZŠ Ostrov u Macochy se ZŠ při dětské léčebně. Starosta informuje, ţe
k jednání o poskytnutí formou daru ve výši 500 tis. Kč není písemný podklad a záruka.
Jednání o tomto příslibu budou pokračovat.
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K potřebě generální opravy traktoru v ceně včetně vleku přes 100 000 Kč byla
otevřena otázka prodeje. Navrţeno zveřejnění záměru prodeje nejvyšší nabídce
standardním způsobem. Varianta financovat opravy ze zdrojů obce zamítnuta. Nájem
3 000 Kč ročně neodpovídá fyzické amortizaci strojů. Za 7 let nájmu inkasováno
21 000 Kč. Prodej uskutečnit jako soubor věcí. Návrh prodeje zájemci s nejvyšší
nabídkou bude předloţen zastupitelstvu.


Rada městyse byla seznámena s nabídkami provedení potřebné výměny
okapových ţlabů na střeše úřadu městyse. Podstatnou poloţku tvoří nájem za lešení. K
záleţitosti se rada městyse vrátí v návaznosti na rozhodnutí k výměně střešní krytiny,
neboť při výměně ţlabových háků dojde k poškození eternitových tašek. Vhodné bude
provedení sanace omítek na budově. Neuzavřeno.


Starosta informuje o rozsahu škod způsobených přívalovými dešti ze soboty
12. na 13. 6. 2010. Kritická situace na Bělé, kde jsou ucpány propustky a zaneseny
příkopy. Rovněţ zatrubnění, provedené bez vpustí, způsobuje nahromadění
sráţkových vod a splavování písků a drtí po silnici do dolní části obce. Správa a
údrţba silnic, které silnice patří, byla urgována e-mailovou zprávou ze dne 10. června,
tedy před přívalovými dešti. Úkol zajistit vyčištění příkopů trvá.


Na podnět pana F. Krahulce provedena obhlídka stavby staré školy ve Dvoře.
Návalový déšť s vichřicí způsobil zatečení dešťové vody do místností, přiléhajících
ke štítovým stěnám. Vadná krytina na některých místech popraskaná způsobuje
zatékání. Oprava školy – viz Posouzení stavu bývalé školy – zpracované ing. Benešem
ze dne 1.7.2008. Poloţkový rozpočet na provedení oprav – 2 276 tis. Kč. Odstranění
komínů a výměna tašek částečně provedena. Zámky tašek bobrovka jsou strávené
a hrozí sesouvání z latění. Oprava celé střechy cca 1 mil. Kč. Neuzavřeno.


Jednání VH Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras dne 3. června 2010.
Podána informace k projektu opravy objektů fary. Pro nízký počet získaných bodů byl
projekt zařazen jako náhradní. Bude moţné se ucházet v rámci 4. výzvy. Pozn. projekt byl opětovně předán k posouzení vedení MAS k ţádosti poskytnutí dotace
v rámci 4. výzvy.


Rada městyse souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely č. 505 a dále cca 3
tis m2 z části parcely 354/1 v lokalitě staré hřiště na Končinách s bliţšími podmínkami
výstavby technické infrastruktury pro výstavbu 7 rodinných domů. Bliţší podmínky
budou případně projednány na zastupitelstvu městyse dne 24. 6. 2010 s vazbou na
projednávaný bod - zadání změn územního plánu. Návrh textu zveřejnění bude
odsouhlasen RM.


Rada městyse souhlasí s převodem techniky TERRA ze školy na obec pro
potřeby zaměstnanců na VPP. Pokud nebude motorová jednotka způsobilá provozu, je
rozhodnuto o nákupu nové (čtyřtaktu). V zimních měsících pak motorová jednotka
bude slouţit pro prohrnování sněhu u školy.


K oznámení zahájení stavebního řízení písemnost č. 255/2010 formou veřejné
vyhlášky Městského stavebního úřadu Blansko konstatováno, ţe uplynutím lhůty
a neuplatněním připomínek bude vydáno stavební povolení k úpravě komunikace
a sjezdů, chodníků a parkovišť na ulici Bělá.
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Neutěšený stav komunikace pod kinem podél nemovitosti č.p. 104 ke knihovně
bude řešen skrytím terénu o cca 25 cm, poloţením přejezdových obrubníků, uloţením
ţivičné skrývky a finální úpravou povrchu. Kanálové vpustě budou řešeny tak, aby byl
minimalizován nátok dešťových vod po silnici.


Rada městyse byla informována o kontrolním dnu na vodovodu Kotvrdovice –
Ostrov u Macochy. Stavba je před dokončením. V rámci akce bude provedena oprava
vodojemu, vyčištění vodojemu, výměna oplocení, brány vodojemu u Lipovce.


Starosta městyse seznámil členy RM s výzvou Operačního programu MŢP, na
kterou bude městys reagovat s ţádostí na revitalizaci Lopače. Ţádost připraví firma
MEVOS s.r.o. Brno, se kterou bude sjednána smlouva o dílo. Předmětem je
koordinace, zajištění a zpracování podkladů k výzvě dle aktuální mimořádné výzvy
SFŢP, kde budou přijímány ţádosti od 2. 8. 2010. Starosta zajistí upřesnění návrhu
smlouvy k akceptaci.


Rada městyse zmocňuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy s městem
Blanskem na zajištění přestupkové agendy.


Ţádost o odkup části parcely 75/3 p. Leoš Rotr č. p. 172 a p. Pavel Vágner č. p.
190. Bude řešeno v pracovním pořádku. Starosta projedná moţnost oddělení parcel na
katastrálním úřadu. Doporučeno řešit v rámci digitalizace.


Starosta městyse podal informaci o jednání s vedením Jihomoravského dětského
centra se sídlem ve Křetíně a zástupci CHKO o podmínkách léčebného pobytu
pacientů v Císařské jeskyni. Správa CHKO bude vydávat rozhodnutí k moţnosti
vyuţití jeskyně.


V souladu s usnesením zastupitelstva provedeno strţení přístřešku čekárny
u rybníka. Bude provedena oprava tarasu vlastními pracovníky.


Rada městyse souhlasí s provedením výměny osvětlení a provedení oprav dle
revizní zprávy elektroinstalace u školy. Zadání provede starosta – firma Elektro
Boskovice.


Rada městyse byla seznámena s postupem ve věci vlastnického práva objektu
bývalého Svazarmu. Zabezpečuje advokátka Dr. Šebelová. Návrh na smírné řešení
neakceptován. Spor o vlastnictví bude mít patrně dlouhé trvání.


Smlouva o právu provést stavbu. RM souhlasí s provedením stavby na parcele
č. 1753/25 na ulici Sadová, majitel pan Tomáš Trefil. Přípojky a vjezdy budou z místní
komunikace.


Rada městyse souhlasí s podepsáním smlouvy na poskytnutí dotace od CHKO
MK na posečení luk za Flekovými.


Rada městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na parcele
1753/25 – novostavba na ulici Sadová manţelů Gajdošíkových.


Rada městyse souhlasí s uzavřením smlouvy na stavbu a rozdělením poslední
parcely 354/125 - Vintoky na dvě. Na nově vzniklých parcelách hodlá stavebník
postavit 2 RD. Dokumentace vyvěšena na staveništi.
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Rada městyse byla seznámena s jedinou nabídkou na odkup pozemku.
Ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku 505 a části parcely 354/1 byla doručena
jedna nabídka odkupu s definováním záměru pozemek zainvestovat za podmínek
uvedených v nabídce. RM doporučuje ponechat nabídku otevřenou do doby schválení
změny územního plánu. Teprve poté - pokud nebude další nabídka, připravit návrh na
jednání zastupitelstva.


Členům Rady městyse předloţen návrh na dělení pozemků parcela 1752/1 – nad
Císařkou jeskyní pro převod do vlastnictví JMK. Po odsouhlasení JMK bude
předloţen návrh na zveřejnění záměru. Podmínky převodu budou předmětem dalších
jednání. Pro napojení komunikace ke stavbě z křiţovatky nezbytný odkup 10 m2
od speleoskupiny Plánivy.


Projednán návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON – přípojka nízkého
napětí k nemovitosti č. p. 205 majitelky p. Beránkové. Bude předloţeno zastupitelstvu
dne 23. 9. 2010 k usnesení o schválení smlouvy.


Radě městyse byla předloţena informace o zajišťování energetického auditu
školy a SOD na projekt zateplení objektu. Zabezpečuje v pracovním pořádku ředitel
ZŠ a MŠ Mgr. Hasoň.


Rada městyse bere na vědomí informace k volbám do zastupitelstev obcí.
Školení volebních komisí bude 29. 9. 2010. Informace jsou zveřejněny na úřední
desce.


Souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby – Mgr. Jiří Kudla,
Ostrov č. 387.


Souhlas s provedením ohlášené stavby – p. Petra Trnková – oprava RD č. p. 216
na pozemku 123/3 za nezbytné v tomto roce. Na JMK bude jednáno o vrácení dotace.


Na základě posouzení osmi nabídek dodavatele stavby dešťové kanalizace
hodnotící komise vybrala nabídku s nejniţší nabídkovou cenou včetně DPH firmu
H3 inţenýrské stavby, Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko. Uzavření smlouvy s touto
firmou bude dopracováno v pracovním pořádku.


,

Rada městyse projedná se členy FV rozpočtové opatření, které bude předloţeno
zastupitelstvu na zasedání dne 23. 9. 2010.


Rada městyse se dohodla, ţe bude pořízena společná satelitní anténa u objektu
„podporované bydlení“. Objednání provede starosta u dodavatele stavby – zápisem do
stavebního deníku.


Po víceletém úsilí o získání vlastnického práva k pozemkům pod školou a v okolí
školy bylo dosaţeno, ţe je připravena Smlouva o bezúplatném převodu pozemků
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových st. 397 a parcely č. 102/1
(areál školy). Smlouva bude předloţena na jednání zastupitelstva městyse.
RM doporučuje smlouvu uzavřít.


Rada městyse projednala text ţádosti městyse o odkup pozemku 10 m2 od České
speleologické společnosti Plánivy na zcelení pozemku pro plánovanou výstavbu
vstupního objektu do jeskyně Císařská.
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Ţádost o odkoupení části pozemku 354/1 ţadatelů p. Dagmar Sedlákové
a p. Oldřicha Kakáče. Jedná se o části předzahrádek na ulici Zahradní na Končinách,
kde část majitelů odmítá odkup s mylnou argumentací, ţe jde o jejich pozemky.
Oddělení pozemků se souhlasem stavebního úřadu bylo provedeno. Jednání s občany –
vlastníky předzahrádek, kde část leţí na pozemcích obce, bude jednáno v zájmu
prodeje. Jedná se o předzahrádky RD č. p. 284, 258, 273, 316, 256, 251.


Rada městyse souhlasí se zrušením příspěvku vyuţití internetu v knihovně.
S účinností od 1. 9. 2010 nebude internet v místní knihovně zpoplatněn.


Rada městyse vzala vědomí oznámení SDH Ostrov u Macochy, ţe se budou 25.
9. 2010 konat noční hasičské závody. Organizaci závodů, projednání s občany
zabezpečuje SDH.


RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě věcného břemene s JMK
na přípojky vody a nízkého napětí přes silnici u stavby podporovaných bytů.


Zprávy ze základní školy
Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011
Slavnostní zahájení nového školního roku
proběhlo 1. září. Všichni ţáci školy se
spolu se svými vyučujícími shromáţdili ve
vestibulu školy. Zde vládla sváteční
atmosféra, jak tomu bývá, kdyţ něco
hezkého začíná.
Samozřejmě byla přítomna i troška
nostalgie po uplynulých prázdninách,
vţdyť kdo by nebyl raději ještě pár týdnů
někde u vody nebo na táboře. Ale všechno
má svůj čas, prázdniny skončili a nás čeká
několik týdnů, resp. měsíců usilovného
vzdělávání se, poznávání a objevování.
Někdy to bude i docela námaha, ale co nic
nestojí, za nic nestojí.
Spolu s panem starostou, který spolu se všemi vyučujícími slavnostně zahájil školní rok,
popřejme dětem, aby těch radostných chvil spojených se školou a učením bylo co nejvíce.
A hlavně aby se ve škole líbilo prvňáčkům, protoţe pro ně poznávání dosud neznámých věcí a
souvislostí právě začíná.
Spolupráce s rodiči
I v letošním roce chceme zlepšovat úroveň a kvalitu výuky. Stále více zapojujeme
environmentální témata do výuky, výuku propojujeme s výukou v terénu. Učitelé se vzdělávají
na různých vzdělávacích seminářích, a odtud vzešel nápad na realizaci učebny v přírodě.
Stavba altánku či kryté učebny by byla finančně velmi náročná, zvolili jsme proto skromnější
variantu, a to jednoduchou verzi učebny v přírodě.
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Za tímto účelem jsme oslovili sponzory z řad rodičů o pomoc s realizací tohoto záměru.
Podařilo se nám získat nejprve dřevěné kmeny a poté ještě i spojovací materiál, a tak mohl pan
školník zhotovit lavičky, umístit je na školním dvoře a umoţnit tak ţákům za příznivého počasí
zaţít výuku i mimo prostory klasických tříd. Zároveň tímto prvním počinem začíná oţívat
prostora školního dvora, který dosud prakticky
zahálel. Do budoucna plánujeme další rozšíření
vyuţití, zejm. pro sportovní aktivity.
Jeden z rodičů věnoval také dětem koberec, aby
si mohli zpříjemnit prostředí ve své třídě a vyuţít
část učebny pro netradiční aktivity (zejm.
v oblasti utváření a upevňování třídního
kolektivu) nad rámec klasické výuky v lavicích.
Jiný z rodičů daroval dětem vánoční stromky.
K myšlence oslovit rodiče a příznivce školy
s prosbou o drobné sponzorství nás inspirovala
Mgr. Soňa Švrčinová, které bychom na tomto
místě chtěli poděkovat.
Učitelé ve školním roce 2010/2011
V personálním obsazení školy došlo ke dvěma změnám v důsledku odchodu paní učitelky
Hlouchové na mateřskou dovolenou a paní učitelky Hudcové do penze. Učitelský sbor se tak
jiţ po loňském hektickém roce stabilizoval.
Třídní učitelé:
1. ročník
2. a 3. ročník
4. a 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Mgr. Veronika Gajdošíková
Mgr. Iveta Kuchařová
Mgr. Jaroslava Hasoňová
Mgr. Jaroslava Schauerová
Mgr. Šárka Hynková
Mgr. Petra Ševčíková
Mgr. Libor Pelikán

učitelé bez třídnictví: Mgr. Věra Chlupová, Mgr. Bc Petra Skotáková
učitelky MŠ: Jaroslava Vondrová, Jana Nečasová, Iveta Urbánková
výchovná poradkyně, drogová preventistka
Mgr. Petra Ševčíková
zástupce ředitele
Mgr. Bc. Petra Skotáková
ředitel školy
Mgr. Karel Hasoň
Do budoucna plánujeme pro 1. stupeň samostatné třídy v kaţdém ročníku. Je třeba vyřešit
problematiku rozmístění tříd, protoţe v patře prvního stupně jiţ není volná učebna. Pro tento
školní rok ponecháváme variantu spojených tříd (1 + 2 + 2).
Vzhledem k velkému významu prvního roku školní docházky dítěte jsme zvolili 1. třídu jako
samostatnou, spojujeme 2. a 3. třídu a 4. a 5. třídu. Z toho vyplývá i přidělení tříd jednotlivým
vyučujícím - zkušení učitelé s několikaletou praxí jsou třídními učiteli ve spojených ročnících,
v 1. třídě bude vykonávat práci třídní učitelky nová paní učitelka, tak aby se mohla plně
věnovat pouze jedné třídě a vyuţít čerstvých poznatků z univerzity, pestrých zkušeností
z několika praxí na různých typech škol a navázat na velmi dobré hodnocení jak z univerzity,
tak od zkušených pedagogů – vedoucích praxí studentů učitelství.
2. a 3. třídu vede paní učitelka, která k nám přišla ze soudní (mimochodem velmi dobré) školy
z Lipovce, kde zastupovala po dobu čerpání mateřské dovolené jedné kolegyně.

16

Mgr. Ševčíková po zastupování na 1. st. přešla na svoji pozici učitelky angličtiny na 2. stupni.
Podařilo se dosáhnout jednoho z dílčích cílů týkajícího se sloţení pedagogického sboru, totiţ
ţe nyní jiţ celý učitelský sbor má vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu
se zaměřením na pedagogiku. Cílem dlouhodobého charakteru, ke kterému směřujeme, je
zvýšit podíl místních učitelů.
Organizace dne ve škole
Na některých místech v republice přistoupily školy k reţimu výuky ve dvou blocích, a to v
dopoledním a odpoledním, přičemţ téměř hodinová přestávka mezi oběma bloky nespadá pod
povinnost školy zabezpečit dohled nad nezletilými ţáky, protoţe se v té době vlastně
vyučování nekoná. Na tuto dobu nabízí (zpravidla placené) hlídání dětí. I přes řadu výhod toto
způsobu rozdělení výuky (úspory prostředků na dohlíţejícího pedagoga) ponecháváme
klasické schéma školního dne – začátek 1. hodinou, konec poslední hodinou. Po celou dobu je
o dítě postaráno, rodiče nemusejí mít obavu, kde se jejich dítě potuluje a nezvyšují se jim o
další peníze náklady na vzdělávání svých dětí. Razíme zásadu, ţe kdyţ dítě převezmeme, tak
se o něj postaráme po celou dobu, kdy je v naší péči, a nevyhýbáme se této povinnosti ţádnými
báječnými (i kdyţ legálními) novinkami.
V nabídce školy pro ţáky zůstávají i nadále svačiny připravované dle doporučení dohlíţejícího
lékaře. Rodičům odpadá nutnost kaţdodenní přípravy svačiny, dítě nezůstává po celé
dopoledne o hladu (pravidelnost stravy) v případě, ţe na svačinu zapomene doma a rodiče mají
jistotu, ţe dítě má pestrou stravu s nemalým podílem zeleniny, ovoce, cereálií, mléčných
výrobků atd. Z tohoto důvodu neuvaţujeme o pořízení nápojového automatu nebo školní
kantýny, protoţe by to vedlo ke špatným stravovacím návykům dětí, které by si nakoupily fůru
sladkostí místo zdravé stravy.
Průzkum Fóra zdravé výţivy z roku 2006 ukázal, ţe rodiče (zejm. u ţáků 2. stupně) na svačiny
v mnoha případech zcela rezignují a dají dítěti raději peníze. To si pak koupí nevhodnou
bagetu či sladkost, nebo nesvačí vůbec. Přitom pro zdravý vývoj dětí je potřeba, aby jedly 5-6x
denně. Svačina by měla tvořit cca 15 % z celkového denního příjmu. Odpolední pak asi 10 %,
záleţí na fyzické aktivitě dítěte. Strava dětí by měla být pestrá, s obsahem celozrnných cereálií,
mléčných výrobků a se spoustou zeleniny a ovoce.
Zajímavé projekty
Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje se zapojili ţáci 9. ročníku
do projektu MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST. Jedná se o projekt, který má pomoci
ţákům posledních ročníků základních škol zvolit si budoucí povolání, a tomu odpovídající střední
školu. V rámci tohoto projektu navštíví ţáci naší školy několik spolupracujících podniků, aby si
mohli zblízka prohlédnout, čím se ta která firma zabývá a co tvoří její výrobní program, a na
základě této osobní zkušenosti se pak mohli případně rozhodnout, jestli jim tento druh činnosti
vyhovuje a chtěli by jej studovat na středních školách a učilištích. Jedná se projekt podpořený
z prostředků EU, cílem je usnadnit absolventům základních škol volbu povolání dle aktuální
nabídky na trhu práce a rovněţ podpořit volbu zejména strojírenských oborů, ať na středních
školách nebo na učilištích, protoţe tato obory se zaměřením na strojírenství jsou mezi
zaměstnavateli velmi ţádané, ale mezi absolventy základních škol jsou aţ na okraji zájmu.
Do podobného projektu se naše škola jiţ zapojila, jednalo se o jednodušší formu, kdy měli ţáci
umoţněno navštívit zdarma strojírenský veletrh, a zde se seznámit jak s výrobky strojírenských
firem, tak především si udělat představu, co takový strojírenský obor znamená a zjistili o něm
potřebné informace.
Domníváme se, ţe se jedná o velmi potřebný druh podpory absolventů základních škol, a s radostí
jsme se do tohoto projektu zapojili. Přejme našim deváťákům, a rovněţ i osmákům, aby se jim
podařilo najít si obor, který je bude bavit a přinese jim i materiální zabezpečení do budoucna.
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I v tomto školním roce pokračuje úspěšný dlouhodobý projekt TŘÍDĚNÍ ODPADŮ. V minulém
roce se ţáci se postupně seznamovali s touto problematikou, nejdříve si zjistili, co se pod tímto
moderním trendem vůbec skrývá, pak objevovali jednotlivé druhy odpadů a poznávali způsoby, jak
je lze třídit a co se s nimi poté děje. Nakonec se svými nově nabitými poznatky seznámili ostatní
spoluţáky a vyrobili pro celou školu barevně odlišené koše na jednotlivé druhy odpadů a připravili
informační panel o třídění odpadů (umístěný ve vestibulu školy) pro spoluţáky i pro návštěvníky
školy.
Podíleli se na organizaci sběru starého papíru, s tím, ţe finanční prostředky získané za nasbíraný
papír budou vyuţity nejen na nákup pomůcek do výuky, ale především na spolufinancování
poznávací exkurze buď do podniku na zpracování a recyklaci některého druhu odpadu nebo na
zařízení, které nějakým způsobem šetří ţivotní prostředí.
Hned v samém začátku tohoto školního roku jsme se tedy vydali na přečerpávací elektrárnu Dlouhé
Stráně.
Elektrárna je postavena v údolí Jeseníků. Strojovna elektrárny je celá ukrytá v podzemí, aby byl co
nejméně dotčený vzhled údolí. Horní nádrţ se nachází v nadmořské výšce 1 350 m. Elektrárna
v době, kdy je v síti přebytek energie (zejm. v noci) přečerpává vodu z dolní do horní nádrţe. Při
odběrové špičce naběhne elektrárna na plný výkon – voda proudí přes turbíny zpět. Díky tomuto
principu nemusí běţet po většinu dne velká např. tepelná elektrárna na prázdno, jen kvůli několika
hodinám zvýšené spotřeby energie. Roční úspora emisí činí přibliţně 600 tis. tun CO 2.
Po cestě jsme ještě navštívili jedinou výrobnu ručního papíru v ČR ve Velkých Losinách, kde jsme
mohli vidět na vlastní oči celý proces od přípravy suroviny aţ po finální úpravu před expedicí
k zákazníkovi.
V podobných tematických exkurzích chceme i nadále pokračovat.
Nadále běţí projekt EU OVOCE DO ŠKOL – zdarma čerstvé ovoce pro ţáky školy.
S napětím čekáme na výsledky posledního (4.) kola hodnocení projektu zaměřeného na podporu
zavádění výuky environmentální výchovy do výuky SCHOLA NATURALIS.
Zpracováváme ţádost na projekt PENÍZE DO ŠKOL – ŠABLONY. Z těchto dvou projektů
chceme vybavit učebnu informatiky, učebnu environmentální výchovy a učebnu humanitních studií.
Do těchto učeben takto můţeme pořídit interaktivní tabule a počítačovou techniku, ale nechtěli
bychom zůstat jen u tohoto vybavení. Plánujeme posílit provázanost výuky s praxí, a to jednak
nákupem dalších učebních pomůcek - např. meteostanice, interaktivních učebnic atd., ale především
řadou vzdělávacích aktivit a exkurzí pro ţáky naší školy, aby se s co největším podílem učiva
seznamovali přímo v terénu. Naší velkou výhodou je, ţe máme malý počet dětí ve třídě, takţe učitel
se věnuje naráz jen pár ţákům. Je to znát především na kvalitě výuky. Vedlejším efektem je
skutečnost, ţe nemusíme vázat značnou část dotačních prostředků na zmenšení počtu ţáků ve
třídách, abychom se po skončení přísunu těchto peněz (za 2 roky) vrátili k velikým třídám s kantory,
kteří se musí věnovat dvoj i trojnásobně většímu počtu ţáků zároveň.
Tělocvična – probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení na montáţ moderní odpruţené
podlahy, která je na rozdíl od klasické parketové podlahy šetrná ke kloubům, coţ je mimořádně
důleţité zvlášť u dětí, které jsou ještě ve vývinu.
V otázce zateplení školy je zpracováván energetický audit budovy a projektová dokumentace, aby
bylo moţné podat ţádost o příslušnou dotaci.

Environmentální výchova
Naše škola se zaměřuje na aktivity z oblasti environmentální výchovy, tj. aktivity zaměřené na
šetrný přístup k přírodě a úctu ke kulturnímu bohatství. Tento nový program a zaměření školy
doplňují navíc prvky záţitkové pedagogiky, tj. individuální rozvoj osobnosti kaţdého ţáka se
zaměřením na systém co jenom slyším, si pamatuji z části, co slyším a zároveň vidím, si
pamatuji mnohem více, ale co slyším a můţu si sám vyzkoušet, si pamatuji celý ţivot. O
dosaţení této úrovně usilujeme, protoţe působí mimo jiné při formování osobnosti, i jako
prevence negativního chování.
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Mateřská škola
Od 1. září je v provozu druhá třída školky v Ostrově, počet dětí navštěvujících obě třídy MŠ je
44 dětí. Do školky v Krasové chodí 24 dětí. Rádi bychom v případě zájmu rodičů prodlouţili
provozní dobu školky do 17.30, příp. do 18 hodin (v současnosti do 16 h). Prosíme případné
zájemce, aby se přihlásili v MŠ nebo na sekretariátě školy. Další postup v této záleţitosti bude
záleţet na zájmu rodičů a kapacitách MŠ.
Nabídka kroužků a volnočasových aktivit
Rozšiřujeme nabídku krouţků, tak aby si kaţdý ţák mohl vybrat podle svého zájmu. V nabídce
se objevují další jazyky, kromě jiţ tradiční angličtiny je stálicí němčina (kromě krouţku od
letošního roku i jako druhý povinně-volitelný jazyk), nově nabízíme i francouzštinu a ruštinu.
Nabídku jazyků budeme i nadále rozšiřovat, aby si mohli všichni zájemci a jazykově nadaní
ţáci vybrat a posílit svou jazykovou vybavenost.
Do všech nabízených krouţků se mohou přihlásit i ţáci nenavštěvující ZŠ Ostrov. Všechny
krouţky (kromě keramického a juda – pro ty bude roční zápisné stanoveno zvlášť)) jsou pro
ţáky ZŠ Ostrov zdarma, pro všechny ostatní budou zpoplatněny mírným poplatkem
přispívajícím k pokrytí provozních nákladů (100-200 Kč/šk. rok – dle typu).
Angličtina pro veřejnost
začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý – lektorka Mgr. Bc. Petra Skotáková
Zájemci se prosím hlaste na sekretariátu školy nejpozději do 30. září. Četnost výuky a přesný
termín bude stanoven po dohodě a dle přání zájemců. Výuka bude zpoplatněna mírným
poplatkem pokrývajícím provozní náklady a kopírovaný materiál. Termíny konání kurzu lze po
domluvě se zájemci zajistit buď v dopoledních, nebo odpoledních hodinách.
Od ledna 2011 bude v případě zájmu otevřen kurz Práce na PC pro veřejnost.
Předmět
Náboţenství I. st.
Náboţenství II. st.
Dyslektický - I. stupeň
Dyslektický - II. stupeň
Krouţek výchovy řeči
Krouţek Aj ve 2. ročníku
Krouţek Čj v 9. ročníku
Krouţek M v 9. ročníku
Krouţek aerobiku
Krouţek baseballu
Krouţek volejbalu
Krouţek stolního tenisu
Krouţek florbalu
Krouţek německého jazyka
Krouţek francouzského jazyka
Krouţek ruského jazyka
Dramatický krouţek
Keramický kr. - začátečníci
Keramický kr. - pokročilí
Výtvarný krouţek
Zdravotnický krouţek
Judo

Vedoucí
Mgr. V. Trmač
p. Z. Svobodová
Mgr. Petra Ševčíková
Mgr. Petra Ševčíková
p. uč. Jana Nečasová
Mgr. Iveta Kuchařová
Mgr. Věra Chlupová
Mgr. Šárka Hynková
Eva Vašíčková
Mgr. Šárka Hynková
Mgr. Šárka Hynková
Mgr. Libor Pelikán
Mgr. Libor Pelikán
Mgr. Věra Chlupová
Mgr. Jaroslava Schauerová
Mgr. Věra Chlupová
Mgr. Bc. Petra Skotáková
Mgr. Ivanka Hudcová
Mgr. Ivanka Hudcová
Mgr. Ivanka Hudcová
Mgr. Petra Ševčíková
bude upřesněno
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Fotografický krouţek
p. uč. Dagmar Stará
Angličtina pro veřejnost – začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý – Mgr. Bc. Petra
Skotáková
Práce na PC pro veřejnost
Taneční pro dospělé – 6 lekcí (včetně společenského večera)
MŠ do 17.30, příp. 18.00 h (prodlouţení doby/přihlášení dítěte)
V případě zájmu o některý z nabízených krouţků je třeba se nahlásit na sekretariátu školy, a to
buď osobně, telefonicky nebo mailem. Lze i pouţít tuto poslední stránku a označit vybraný
krouţek nebo aktivitu. Vţdy je nutné uvést jméno a kontakt.
Zprávy ze ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy připravili vyučující této školy. Z jednotlivých příspěvků
sestavil Mgr. Karel Hasoň.. Více na www.zsostrovum.cz

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V PÁTEK 2010 V 16.00 -17.00 HOD. U ÚŘADU MĚSTYSE
V SOBOTU 2010 V 9.00 -10.00 HOD. U DOLNÍ SAMOOBSLUHY
se uskuteční sběr tzv. nebezpečných sloţek komunálního odpadu a sběr tzv.
VELKOOBJEMOVÉHO komunálního odpadu.
Mezi nebezpečné sloţky odpadu patří zejména:
-

ŘEDIDLA, KYSELINY, OLEJE, BARVY
PLECHOVKY OD BAREV
ZNEČIŠTĚNÉ TEXTILIE OD BAREV A OLEJŮ
AUTOBATERIE
VYŘAZENÉ PNEUMATIKY
VYŘAZENÉ ZÁŘIVKY, VÝBOJKY (uloţit do papírového obalu)
NÁDOBKY OD SPREJŮ
LÉKY
TELEVIZORY, RÁDIA
LEDNIČKY aj.

Velkoobjemový komunální odpad je zejména:
-

-

LEPENKA
PLASTY
ZBYTKY NÁBYTKU
TEXTILIE

- STAVEBNÍ ODPAD (v malém mnoţství)
- KOBERCE
- PAPÍR
- PRAČKY aj.

Ţádáme všechny občany, aby odpad na místo svozu dovezli aţ v určenou hodinu a
předali jej přímo obsluze!
Registrováno Okresním úřadem Blansko pod č.j. o370100399. Šéfredaktor Mgr. Josef Škvařil, zástupce
šéfredaktora Mgr. Oldřiška Fíbková, redakční rada: JUDr. František Pernica, František Hlaváček, Michal Fíbek,
Margit Podrazilová, Mgr. Soňa Švrčinová, Jaroslav Sedlák. Vydavatel a adresa redakce:
Úřad městyse Ostrov u Macochy. Neprošlo jazykovou úpravou. Vyšlo v Ostrově u Macochy dne 27.9. 2010
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