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KYSELKA
Již před rokem 1900 byly nedaleko obce Ochoz u Konice známy prameny, které
vyvěraly ve svahu údolí potoka Pilavky ze tří žlábků. Z jednoho žlábku tekla železito–
alkalická kyselka, z druhého sirná voda a ze třetího voda povrchová. Kdo trpěl
chudokrevností, poruchami zažívacího ústrojí, nechutenstvím, ženskými potížemi,
nemocemi jater či ledvin nebo měl tuberkulózu, mohl si nabrat tolik kyselky, kolik chtěl
a unesl.
S přibývajícími roky 20. století přibývalo plánů na využití těchto darů přírody.
Původní představa vybudování výletního místa nebo veřejných lázní dostupných všem
vzala za své, když se objevil dostatečně bohatý člověk, který pozemek koupil, aby na něm
mohl postavit lázně pro podobně bohaté. Součástí lázní měl být i velký bazén. Hloubením
jámy k tomuto účelu stavba začala – a také skončila. Proč se trápit ručně s rozbíjením
skály, když už byl vynalezen dynamit? Stačilo několik odstřelů a jáma byla vyhloubena.
Odstřely ovšem otřásly podložím, to se lehce posunulo – a kyselka přestala téct.
Skoro by se chtělo říct, že si počkala, až onen člověk definitivně opustí své plány
a zapomene na vidinu velkých zisků za léčivou vodu, která teče sama a zadarmo. Potom
se pramen zase objevil. Nedostal se však až na povrch, zájemci o kyselku si ji musí
napumpovat pomocí krásné litinové pumpy. Je to zase zadarmo a pro všechny, pokud se
ovšem nenajde nějaký další podnikavec. Ale to snad nehrozí, pramen není dostatečně
vydatný na to, aby se jeho komerční využití vyplatilo.
Kolik podobných příběhů bychom kolem sebe našli? Třeba o tom, jak se v Brně pod
Petrovem budovaly kryty proti neexistujícímu nepříteli. Také tam byl použit dynamit.
Kryty nikdy k ničemu nebyly, ale jejich budování narušilo základy katedrály natolik, že se
štítová zeď chrámu začala pomalu oddělovat od ostatního zdiva a existovalo reálné
nebezpečí, že se i s veškerou výzdobou jednoho škaredého dne zřítí do dvora biskupství.
Statické zabezpečení, které bylo možné až po roce 1990, bylo dražší než celá ta zbytečná
stavba dole.
A jak často v podstatě totéž, jen v menších rozměrech, děláme sami? Chtěli bychom
mít víc peněz, nechceme se zbytečně namáhat, cítíme se ohroženi a podle varování
různých reklam je vlastně zázrak, že ještě žijeme, protože nekonzumujeme všechny
doporučované léčebné prostředky, nejsme očkováni proti všemu možnému, nemáme
uzavřeny všechny doporučované pojistky, naše auta nejsou dost bezpečná a jídlo
dostatečně zdravé… Tak se o sebe staráme aspoň v rámci možností a moc při tom
nepřemýšlíme o možných následcích. A když už přemýšlíme, buď věříme, že nastane ta
nejoptimističtější varianta následků, nebo hledáme pro své jednání omluvu, která by
obstála aspoň před námi samotnými.
Jako prevenci zhoubného bujení lidského sobectví doporučuje církev půst. Malý každý
pátek, střední po 40 dnů před Velikonocemi a nejpřísnější na Popeleční středu a na Velký
pátek. Na rozdíl od různých diet nejde o štíhlou linii, ale o takové soukromé otestování
míry závislosti na všem možném. V lepším případě zjistíme, že nám nevadí, když to či ono
nemáme. V horším si uvědomíme, jak moc nás to vykolejí. Pokud nejsme schopni
normálně fungovat, jsme závislí. A závislosti je třeba léčit, aby se nestaly příčinou
nečekaných následků. Léčba postem chutná trochu kysele podobně jako ta minerální
voda, ale pomáhá nám, kteří se ji snažíme praktikovat, i těm, kterým věnujeme to, co
postem ušetříme.
Václav Trmač, farář
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OSTROVY – ČÁST II.
Dnešní druhé putování nás zavádí do okresu Ústí n. Orlicí, do podhůří Orlických hor.
Obec Ostrov leží ve výšce 440 m n. m., asi pět kilometrů severovýchodně od Lanškrouna.
Pro zajímavost, součástí tohoto města je Ostrovské Předměstí. Území leží na evropském
rozvodí Labe – Dunaj, voda odtéká především na Moravu. Obcí protéká Ostrovský potok.
Za zmínku stojí přírodní rezervace Třebovské stěny, místně zvané Hříva a také přírodní
památka U Kaštánku, kde najdeme kvetoucí orchideje. V současnosti má Ostrov kolem
šesti set stálých obyvatel. Poprvé je obec připomínána v roce 1292, v listině krále Václava
II., který tuto oblast daroval jím založenému klášteru na Zbraslavi. Název Ostrov je zde
odvozován nejspíše v důsledku počasí, neboť kolem dokola prší, jen v katastru obce je
sucho, díky okolním lesům, které nízké mraky odvádí jiným směrem. Mezi pozoruhodné
památky patří kostel sv. Mikuláše z roku 1773, dědičná rychta, nově postavená po požáru
v roce 1777, nebo dřevěný mlýn z roku 1762. Život v obci nebyl asi nikdy snadný,
zdrojem obživy bylo například vlásenkářství, tím se živilo i několik desítek rodin. Po roce
1850 se také mnoho obyvatel odstěhovalo za prací do Ameriky. Školní vyučování se zde
datuje od poloviny 18. století, vzniká spolek dobrovolných hasičů, Vojenský spolek
vysloužilců a spořitelní spolek Raiffeisen funguje od roku 1900. Po druhé světové válce
bylo vysídleno téměř 1200 občanů německé národnosti a nově se nastěhovalo 500
českých a slovenských obyvatel. Podobný osud mělo i naše město. V letech 1945 – 1970
se spíše bouralo, než budovalo, zmizelo téměř 150 domů. Teprve v následujících letech se
začíná opět stavět a tento trend pokračuje hlavně po roce 1990. Kromě klasické
vybavenosti funguje v obci i školička, ale pouze pro 1. – 4. ročník a mateřská školka.
Místní zvláštností je, že na každého šestého občana zde připadá jeden kůň. Takže stáje
a pastviny asi kam oko dohlédne. A místní koníci sbírají úspěchy i na republikových
soutěžích. A tady náš druhý výlet končí. Příště se přesuneme do kraje blanických rytířů,
do okresu Benešov.
Lubomír Mayer

VÝZVA – VYŘEZÁVANÉ DÝNĚ NA PODZIM
Přestože venku vládne ještě paní zima
a nejlépe je doma v teplíčku, majitelé zahrádek
a políček již nakupují semena a netrpělivě
vyhlíží jarní sluníčko. Připravili jsme nejen pro
Vaše děti, ale také pro všechny milovníky recesí
akci, která se bude konat v neděli, dne 30. října
2011 ve večerních hodinách.
Chceme kolem obruby naší kašny na
náměstí vystavit vydlabané dýně se zapálenými
svíčkami. Majitele největší a nejlépe vyřezané
nebo ozdobené dýně čeká sladká odměna.
Věříme, že touto, v Ostrově nevídanou akcí, přineseme radost vám všem. A abyste se
mohli zúčastnit, je třeba zakoupit semínka a na Vaší zahrádce, či políčku, je vysadit. Vaše
děti mohou pak zalévat a s radostí pozorovat růst oranžových míčů.
Anežka Šenková
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CO SE DĚLO V KNIHOVNĚ V SOBOTU 19. 2. 2011
V rámci projektu na podporu
čtenářství „Celé Česko čte
dětem“ se v sobotu 19. 2. 2011
konala I. pracovní dílna v obecní
knihovně. Byla určena zejména
pro děti a jejich rodiče, kteří se
do projektu zapojili, ale mohl
přijít kdokoli.
Protože se v letošním roce
zajímáme
o zvířátka
v pohádkách, také naše dílna
byla zaměřena na výrobu
zvířátek. Vyráběly se kočičky šité
z ponožek. To byl úkol zejména
pro maminky a některé starší
děti. Ani malé děti nezahálely a
s pomocí paní knihovnice vyráběly nejdříve kočičku z papíru a poté kočičku s klubíčky
ozdobenou vlnou.
Všechny výrobky se podařily na výbornou a radost na tvářích dětí i maminek byla
dokladem toho, že všichni zúčastnění prožili pěkné sobotní odpoledne.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice

FOTBALOVÉ JARO JE ZA DVEŘMI
Nepopulární zimní příprava se blíží ke konci a po ní konečně odstartuje jarní část
fotbalové sezóny. Do té zasáhnou také naše fotbalová mužstva, jak dorostu, tak mužů.
A máme co napravovat, neboť obě družstva v současnosti okupují nelichotivé
předposlední místo v tabulkách svých soutěží.
Dorostenci zůstávají prozatím za očekáváním. S jedinou výhrou a ziskem 4 bodů
(9:26) jsou předposlední. Problémem je zejména nedostatečný počet hráčů a také
tréninková morálka.
Družstvo mužů zakončilo podzimní část sezóny s bilancí 10 bodů, při nelichotivém
skóre 17:38. Během jarní části tak máme jediný úkol, ale o to těžší – zachránit se v III.
třídě OP. Jednoduché to ale nebude. Z pozice hlavního trenéra odstoupil na vlastní žádost
Ferdinand Zouhar, kterému je třeba poděkovat za odvedenou práci pro TJ. Uvolněnou
pozici trenéra se nám prozatím obsadit nepodařilo, během jarní části tak naše mužstvo
povede v roli hrajícího trenéra Michal Nezval. Také změny v hráčském kádru nejsou
nikterak radikální. Velkou posilou bezesporu bude Mirek Gross, který se vrací z hostování
v Blansku. I na jarní část by měl zůstat Jirka Vinkler, který v našem mužstvu během
podzimu hostoval. Další případné posily jsou věcí budoucích jednání, nicméně vzhledem
k tomu, že se během přípravných utkání zranil Radek Randula, bude nutné mužstvo
doplnit alespoň o jednoho středového hráče. V rámci zimní přípravy jsme odehráli
2 utkání, v obou jsme sice zvítězili (nad oslabenou Otinovsí 4:1, s Vranovou 5:4), nicméně
výsledky z těchto zápasů musíme brát s rezervou.
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Jarní část otevíráme zápasem na hřišti Olešnice B, která bude společně s námi bojovat
o záchranu. Věřme, že se nám fotbalové jaro vydaří a náš celek bude moci i v příštích
sezónách nastupovat ve III. třídě.

Muži – jaro 2011
Poř.
kolo

Termín
den

datum

Účastníci
domácí

Začátek
hosté

hod.

15

Sobota

2.4.

Olešnice B

Ostrov

15:30

16

Neděle

10.4.

Ostrov

Skalice

15:30

17

Neděle

17.4.

Lipůvka

Ostrov

16:00

18

Sobota

23.4.

Ostrov

Bořitov B

16:00

19

Neděle

1.5.

Kotvrdovice

Ostrov

16:30

20

Neděle

8.5.

Ostrov

Opatovice

16:30

21

Neděle

15.5.

Vísky

Ostrov

16:30

22

Neděle

22.5.

Ostrov

Ráječko B

16:30

23

Sobota

28.5.

Vranová

Ostrov

16:30

24

Sobota

4.6.

Ostrov

Kunštát B

16:30

25

Neděle

12.6.

Lažany

Ostrov

16:30

26

Sobota

18.6.

Ostrov

Vilémovice

16:30

(pozn.: Utkání Vranová – Ostrov se odehraje na hřišti v Letovicích)

Dorost – jaro 2011
Poř.
kolo

Termín
den

datum

Účastníci
domácí

Začátek
hosté

hod.

11

Neděle

10.4.

Ostrov

Sloup

12:45

12

Neděle

17.4.

Kotvrdovice

Ostrov

13:45

13

Sobota

23.4.

Ostrov

Olomučany

13:00

14

Neděle

1.5.

Vavřinec

Ostrov

13:45

15

Neděle

8.5.

Lipůvka

Ostrov

13:30

16

Neděle

15.5.

Ostrov

Ráječko

10:00

17

Sobota

21.5.

Lipovec

Ostrov

16:30

Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy
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HASIČSKÁ POZVÁNKA
Není to tak dlouho, co téměř všichni hodnotili svoji činnost za uplynulý rok. Bylo tomu
tak i u hasičů, ale už máme za sebou dva měsíce nového roku a „jedeme“ nanovo. Ani
v tomto zimním období se naši mladí hasiči nepřestali scházet a buď sportovali, nebo se
připravovali na zkoušky odbornosti, které s úspěchem většina absolvovala v sobotu
12. března spolu s mladými hasiči ze Senetářova. Sportovní družstvo uspořádalo
diskotéku.
Také se část sboru věnovala přípravě na ples, který nedávno proběhl, můžeme snad
říci, že s úspěchem. Poděkování patří všem, kteří se na přípravách a realizaci podíleli,
všem sponzorům a v neposlední řadě i vám všem, kteří jste se přišli pobavit.
Na většinu našich
akcí, které v tomto roce
budeme pořádat, vás
srdečně
zveme,
některých se můžete
zúčastnit nejen jako
diváci.
Koho zajímá, čím se
baví mladí hasiči na
schůzkách, může se přijít
podívat na jejich tréninky
v pondělí od 16.30 a
v sobotu od 13 hodin. Za
nepříznivého počasí se
věnují
sportu
v tělocvičně, hasičské teorii a hrám nebo rukodělným činnostem v klubovně v kulturním
domě. Jak je počasí jen trochu schůdné, věnují se té pro diváky atraktivnější části činnosti,
a to je trénink v požárním útoku se strojem a vodou. Naši mladí hasiči se jistě nenudí
a přivítají rádi nové kamarády.
Tréninky potom všichni zúročují na závodech, které ale jsou finančně náročné. Proto
se konají další akce, které by měly tuto stránku vylepšit.









19. března opět naši mladí sbírali po naší obci odpadový papír, děkujeme všem,
kdo přispěli a doma si zároveň uvolnili místo. Škoda, že počasí moc nepřálo.
27. března se koná zájezd do aquaparku do Vyškova, je potřeba i vydechnout.
V dubnu vám zase dospělí pomohou od železného šrotu, datum upřesníme.
7. května vás opět pozveme na lampiónový průvod.
4. června oslavíme svátek dětí dětskými závody.
2. července zahájíme prázdniny zájezdem.
Na prázdniny chystáme táborové soustředění a noční závody.

Tuto stručnou informaci berte jako srdečné pozvání na akce našeho sboru, pokud vás
naše činnost zajímá, přijďte mezi nás.
Jarmila Krbečková
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ROZHLAS V OSTROVĚ U MACOCHY
Vážení občané, v minulosti vyvstal požadavek ohledně problematiky místního
rozhlasu. Jelikož v mnoha místech v obci není rozhlasu dostatečně rozumět, projevili
někteří občané zájem o rozhlasový přijímač přímo do domácnosti. Tento přístroj, který
kromě vlastního příjmu rozhlasového signálu, dokáže také jednotlivé hlášení nahrávat,
stojí cca 2000 Kč. Nejedná se zrovna o malou částku, nicméně potenciální zájemci se
mohou přihlásit na ÚM.
Mnoho místních občanů také projevilo zájem o změnu rozhlasové znělky. Žádáme
proto všechny občany, aby návrh na novou znělku zasílali výhradně ve formátu mp3 na
e–mail: starosta@ostrovumacochy.cz nejpozději do 30. 4. 2011.

SMĚLÉ CÍLE ZAHRÁDKÁŘŮ
Výroční členské schůze jsou příležitostí k zhodnocení činnosti společenských
organizací a k vytýčení nových cílů a nových úkolů pro nadcházející období. Nejinak tomu
bylo i u Českého zahrádkářského svazu v Ostrově, zejména když si zahrádkáři
připomínali 45. výročí od založení organizace v obci.
Schůze se konala 13. února 2011 v zahrádkářském zařízení a měla vskutku slavnostní
ráz. Jako hosté byli přizváni předsedkyně oblastní rady ČSZ Ing. Kotková a starosta
městyse Ing. Hudec. Tito v diskuzi nešetřili chválou na činnost organizace a Ing. Kotková
předala několika členům Čestná uznání. Je na místě se zmínit alespoň o dvou a to
předsedovi zahrádkářů Adolfu Jelínkovi, který tuto funkci zastává od samého počátku,
a Karlu Seemanovi, který až dosud, celých 35 roků, spolehlivě vedl pokladnu organizace.
Dalo by se pochvalně psát o dalších žijících, ale i mnohých, bohužel již zemřelých,
členech, jejichž jména a práce se zapsala do pomyslných zlatých stránek organizace.
Důležitým bodem výročních schůzí, kromě zpráv o činnosti, bývá vytýčení úkolů pro
nastávající období v plánu práce. Pravdou je, že naši členskou základnu tvoří občané
středního a vyššího věku a naše fyzické možnosti jsou již omezeny. Přesto máme
v úmyslu ošetřit a prořezat jabloňovou alej od skládky pevných odpadů směrem
k Macoše. Rádi bychom dosadili uhynulé stromy, pokud CHKO dodá sadbový materiál.
Připravujeme oživit parčík na Končinách květinovým záhonem. S povděkem bychom
rádi přijali, kdyby nám mohli občané, kteří mají přemnožené trsy květin nebo cibuloviny,
tyto nabídnout. V plánu práce počítáme se zájezdy s kulturní i zahrádkářskou tématikou.
První již uskutečníme koncem května. Tradiční zájezd bude na Hortikomplex Olomouc.
Nevyhýbáme se ani účasti na divadelních představeních, pořádaných námi či jinými
organizacemi.
Moštování ovoce je další oblastí, kterou děláme pro naše občany. Doufejme, že
v letošním roce se konečně urodí ovoce a bude dostatek lahodného moštu. Čekají nás
i jiné úkoly. Bude třeba vymalovat sklípek a provést celkovou údržbu zahrádkářského
zařízení, průběžně aktualizovat vývěsní skříňku a samozřejmě posilovat členskou
základnu. Potěšitelné je, že na výroční schůzi bylo přijato 5 nových členů a členek. Rádi
přivítáme další nové zájemce, které o výhodách v naší organizaci budeme informovat.
Z pohledu výboru výroční členská schůze splnila očekávání a dala nový impuls, jak dál
v zahrádkářské zájmové činnosti.
Za výbor ČSZ Josef Mrázek
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V OSTROVĚ U MACOCHY SLAVÍ
SVOJE VÝROČÍ
Historie Svazu tělesně postižených v České republice, občanského sdružení
Počátky vzniku Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., sahají do roku 1990,
takže v loňském roce uplynulo 20 roků, od zrušení Svazu invalidů, organizace sdružující
zdravotně postižené osoby bez ohledu na druh postižení, a vytvoření právního nástupce
této společenské organizace. Znamenalo to velký pokrok, protože nyní se mohou stát
členy občané, aniž by byli invalidé a pobírali invalidní důchod. Právním nástupcem Svazu
invalidů se stalo Sdružení zdravotně postižených v ČR, které sdružovalo nově vzniklé
organizace, a to:






Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Sjednocená organizace nevidomých v ČR
Svaz tělesně postižených v České republice.
2. – 4. dubna 1990 v Hodoníně u Kunštátu proběhla národní konference nově
vznikajícího svazu. Konference řešila otázku nových stanov, organizační otázky a věcnou
náplň připravovaného I. sjezdu Svazu tělesně postižených v České republice. I. Sjezd se
konal ve dnech 26. – 28. října 1990 také v Hodoníně u Kunštátu. Na tomto sjezdu byla
schválena organizační struktura Svazu a jeho kompetence. Členská základna měla v tu
dobu přibližně 71 tisíc členů. Na sjezdu bylo přijato programové prohlášení, jehož
hlavním cílem bylo zajištění dlouhodobé informovanosti členské základny postižených
o právních nárocích a službách vyplývajících pro ně z obecně závazných právních
předpisů a nařízení.
Od ustavujícího sjezdu se konalo ještě pět dalších sjezdů a jeden mimořádný v únoru
2008. Na tomto sjezdu došlo k vytvoření nových pravidel v oblasti řízení
a profesionalizace STP v ČR, o. s. Touto cestou naše organizace pokračuje doposud.
Naše organizace v Ostrově je organizací s celostátní působností, s bohatou historií
v oblasti všestranné podpory potřeb a zájmů občanů. Našim posláním je napomáhat
občanům ke zkvalitnění jejich života a podporovat jejich zapojení do společenského
a kulturního dění. Prvořadým úkolem však stále zůstává poskytování sociálních
a zdravotních služeb na místní, nebo okresní úrovni. Tyto služby nabízíme na
profesionální úrovni i ostatním občanům bez registrace, kteří o ně projeví zájem.
Ptáte se, cože to vlastně organizace Svazu tělesně postižených v Ostrově slaví?
Slaví se neuvěřitelné 30. výročí od založení Svazu invalidů.
Ustavující schůze proběhla dne 4. 12. 1981 a měla v té době 14 členů. Možná se Vám
zdá, že poněkud začínáme oslavovat s předstihem. Ale je to událost, o které se dozví
všichni členové na své výroční členské schůzi, která se koná dne 24. března 2011 ve 14.00
hod. v informačním středisku městyse. Právě vždy při této příležitosti konání VČS
vystavujeme kroniku naší organizace. Tímto bych chtěla za všechny naše členy poděkovat
kronikáři, panu Ivanu VOBROVI za krásné vedení kroniky, která je doslova unikátem. Pan
Vobr kroniku vede od roku 1986 a její výtvarné zpracování je opravdu uměleckým
skvostem. Její zhlédnutí nabízíme všem občanům právě u příležitosti konání VČS, kde
bude k dispozici všem zájemcům. Dozvíte se ze záznamů nejen o všech zájezdech, akcích,
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ale také bohužel o všech úmrtích našich členů. Panu Vobrovi tímto ještě jednou děkujeme
a přejeme mu pevné zdraví a ať mu ještě dlouho vydrží jeho výtvarné schopnosti.
Během let se nabídka našich aktivit a služeb stále mění. Závisí vždy na podmínkách,
ale také zájmu klientů. V neposlední řadě záleží velice také na získaných finančních
prostředcích. Proto touto cestou také děkujeme úřadu městyse a všem dárcům, kteří nás
podporují.
Chcete pomáhat i Vy? Darujte nepotřebné věci potřebným lidem! Zúčastněte se
charitativní sbírky oblečení, obuvi, nádobí a hraček, kterou každoročně pořádáme
pro Diakonii Broumov.
Ta letošní se bude konat ve dnech: 12. a 13. dubna 2011, vždy od 15 – 18 hod
v informačním středisku.
Za Vámi poskytnuté dary srdečně děkujeme a těšíme se na Vaši účast na všech
kulturních a společenských akcích.
Anežka Šenková, předsedkyně

ZŠ OSTROV INFORMUJE
Den otevřených dveří a slavnostní otevření nového tělocvičného sálu
Přestavba učebny fyziky na tělocvičný sál dospěla do závěrečné fáze. Byly provedeny
všechny nezbytné stavební a technické práce, a v současné době je cvičební sál připraven
k používání. Slavnostní otevření a uvedení do provozu proběhne v pátek 25. 3. 2011
v 17. hod. za přítomnosti starosty městyse Ing. Ondřeje Hudce a dalších hostů. Na
programu bude vystoupení žáků naší školy. Na tuto slavnostní chvíli Vás jménem školy,
všech žáků a zaměstnanců srdečně zveme.
Při
příležitosti
slavnostního
otevření nového tělocvičného sálu
bude v naší škole probíhat již od rána
od 7.45 hod. den otevřených dveří,
kdy bude možné prohlédnout si
jednotlivé třídy, novou tělocvičnu, obě
učebny,
určené
k rekonstrukci
z evropských peněz, i další prostory
školy. V dopoledních hodinách bude
možné navštívit i vyučovací hodiny
v jednotlivých třídách.
Den otevřených dveří bude
zakončen již zmíněným slavnostním
otevřením nového tělocvičného sálu.
Srdečně zveme všechny zájemce, rodiče, občany, bývalé žáky a absolventy školy
a všechny, kdo budou chtít využít tento den k návštěvě a prohlídce školy.
Mgr. Karel Hasoň

Sbírka autolékárniček – poděkování
Ve dnech 17. – 31. 1. 2011 probíhala sbírka lékárniček, vyřazených ke konci roku
2010 na základě nové vyhlášky. Tuto sbírku inicioval Český červený kříž Vysočany.
Vysbírané autolékárničky byly dopraveny prostřednictvím Charity do Rumunska do
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českých vesnic. Protože se jedná o nepoužité lékárničky, může jejich obsah ještě dobře
posloužit v místech, kde je nedostatek vhodného obvazového materiálu.
Celkem bylo odesláno více než 60 lékárniček.
Chtěli bychom Vám vyjádřit poděkování, že jste se k této výzvě spolu s naší školou
připojili a pomohli tak lidem, kteří žijí v mnohem těžších životních podmínkách, než
v jakých žijeme my.
Základní škola Ostrov u Macochy

Lyžařský kurz
Máme za sebou úspěšně absolvovaný lyžařský kurz, kterého se zúčastnili žáci
druhého stupně. Vyjeli jsme autobusem v sobotu 12. 2. 2011 v 8 hodin ráno směr
Jeseníky. Byli jsme ubytovaní na horské chatě Barborce přímo na Pradědu (1492 m n. m.),
nejvyšší moravské hoře. Počasí nám přálo, pouze dva z šesti dnů byly mlhavé, jinak nám
nad hlavami svítilo neustále
únorové sluníčko a mohli jsme se
tak kochat výhledy na jesenické
hory.
Žáci byli rozdělení hned po
příjezdu do dvou družstev.
Skupinu
začátečníků
vedl
a úspěšně naučil lyžovat pan
ředitel
Karel
Hasoň
a s pokročilejšími lyžaři trávila
čas na sjezdovkách paní učitelka
Hynková. Všichni byli velmi
šikovní a snažili se v rámci
možností zdokonalit své lyžařské
umění.
Všem děkuji za skvělou atmosféru, která panovala až do odjezdu v pátek 18. 2. 2011,
také za slušné chování a dodržování pravidel. Nezbývá než doufat, že příští lyžařský kurz
bude minimálně stejně skvělý, jako ten letošní.
Mgr. Šárka Hynková

Florbalové Cirsium ve znamení úspěchu
3. 2. 2011 se odehrál v Jedovnicích
druhý vrchol florbalové sezóny. Náš
tým skončil na třetím místě s pěti body,
o bod za Lipovcem. Lepší umístění nám
uniklo hned v prvním zápase proti
Lipovci, kdy jsme prohráli po hrubých
chybách v obraně a spoustě
nevyužitých šancí 3:1.
V dalších dvou utkáních jsme byli
lepším týmem a vyhráli jsme 2:0 nad
Jedovnicemi a 5:3 nad Křtinami.
V posledním zápase hráči předvedli
nejlepší
výkon,
a
to
proti
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favorizovanému Sloupu (1:1). Prestižní „derby“ zvládli dobře takticky v obraně, důsledně
obsazovali hráče a nepřipustili dorážky. Nejlepším výkonem se blýskl brankář Adam
Vágner, který spoustu těžkých střel vychytal.
Turnaj se celkově vydařil, a to hlavně díky disciplinovanému a taktickému plnění
pokynů hráči i díky dobrým individuálním výkonům klíčových hráčů, zvláště bych pak
ocenil celkový výkon, bojovnost a týmového ducha v posledním zápase. Hráči si
uvědomili, že k úspěchu vede tvrdá práce na tréninku i na turnaji.
Mgr. Libor Pelikán

Evropské projekty
Projekt Schola naturalis (2 mil. Kč) běží již druhý měsíc, a to od 28. 1. 2011. První
fáze projektu byla věnována především vytvoření realizačního týmu, rozdělení úkolů,
seznámení se s detaily projektu, časovým harmonogramem a dalšími náležitostmi. Nyní
již intenzivně pracujeme na hloubkové úpravě školního vzdělávacího programu, ve
kterém budou výrazně posílena environmentální témata ve výuce a dojde k těsnějšímu
propojení školy s místním prostředím. Důraz bude kladen na ochranu přírody, rozšíření
praktických cvičení a ukázek, výuku v přírodě a modernizaci výuky angličtiny. Probíhají
také přípravy podkladů pro provedení výběrového řízení na nákup technického vybavení
pro plánovanou učebnu environmentální výchovy (bude umístěna ve stávající učebně
přírodopisu).
Projekt Šablony (700 tis. Kč) odstartoval začátkem března. Probíhá seznamování
členů řešitelského týmu se všemi detaily a jsou zpracovávány zadávací dokumentace pro
první výběrové řízení, kdy se budou pořizovat notebooky pro vyučující a interaktivní
tabule pro žáky.
Díky těmto evropským projektům bude škola lépe vybavena, budou pořízeny moderní
vyučovací pomůcky a používány nové informační a komunikační technologie. Dojde
k dalšímu prohloubení odbornosti pedagogů a dětem bude umožněna kvalitní výuka
anglického jazyka, a to zejm. zapojením rodilého mluvčího.

Poděkování sponzorům
Děkujeme rodičům, kteří přispěli finanční částkou na vybavení mateřské školy
didaktickými pomůckami. Celková částka činí 8.182 Kč. Velké poděkování patří
sponzorovi, který přispěl částkou 20.000 Kč, která bude využitá na vybavení školní
zahrady.
Další velké poděkování patří také všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
na vybavení a pomůcky pro děti, zejm. paní Skládalové za čokoládový dort pro účastníky
Rubikonu, panu Musilovi za vánoční stromek do výstavní síně a panu Pernicovi za
vánoční stromky do 1. – 9. třídy ve škole.
Velmi cenná je i pomoc SRPDŠ. Za touto zkratkou jsou skryti konkrétní lidé, kteří
pořádají během roku několik akcí pro děti a veřejnost, a z výtěžku těchto aktivit přispívají
na lyžařský kurz dětem, nákup pomůcek, hraček atd.
Jménem všech žáků a učitelů školy bych chtěl všem sponzorům a přátelům školy
poděkovat za dary, které pomáhají zpříjemnit a zefektivnit výuku dětí ve škole.
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE OSTROV
U MACOCHY
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 3. schůzi, konané dne 6. 1. 2011:
 jmenovala paní Anežku Šenkovou předsedkyní Komise kulturně–sociální
 jmenovala Redakční radu Ostrovského zpravodaje ve složení: Michal Kučera –
šéfredaktor, Mgr. Jarmila Krbečková – 1. zástupce šéfredaktora, Michal Fíbek –
2. zástupce šéfredaktora, Ing. Ondřej Hudec, Ing. Květoslav Pekárek
 schválila užívání závěsného odznaku při občanských obřadech místostarostou
městyse
 schválila organizační schéma úřadu městyse
 stanovila výši poplatku za užívání kulturního domu v období topné sezóny, tj. od
1. 11. do 31. 3., s účinností od 1. 1. 2011:
 Děti a mládež do 15 let – od poplatku osvobozeny
 Matky s dětmi – od poplatku osvobozeny
 Mládež do 18 let do 6 cvičenců – od poplatku osvobozeny
 Mládež do 18 let nad 6 cvičenců – 50 Kč/hod
 Starší 18 let – skupiny do 6 cvičenců – 50 Kč/hod
 Starší 18 let – skupiny nad 6 cvičenců – 100Kč/hod
 schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 700182592000020 (připojení podporovaných bytů)
 schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu na pozemcích PK1647/12, PK1647/13, PK 1647/14, PK 1647/15, PK
1647/16 a PK1647/17 za jednorázovou úplatu 1.500 Kč (přípojka E–ON
k podporovaným bytům)
 schválila Smlouvu 04/128 – o dodávce vody vodovodem pro veřejnou potřebu
(podporované byty)
 schválila Dohodu o ceně a platební podmínky smlouvy č. 2018/2474, 248, 249, 250
s firmou Zásobování teplem s.r.o., Blansko na dodávku tepla v r. 2011 do obecních
budov
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 4. schůzi, konané dne 20. 1. 2011:
 schválila s účinností od 1. 1. 2011 platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy, Mgr. Karlu Hasoňovi
 schválila Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů základních škol s obcí Vysočany
na úhradu provozních nákladů ZŠ Vysočany za částku 8 400 Kč za jednoho žáka
z Ostrova u Macochy, který navštěvuje ZŠ Vysočany
 schválila odpisy investičního majetku ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na rok 2011 ve
výši 1 220 Kč
 souhlasila s užíváním znaku městyse firmou AKTIV 95 OPAVA s.r.o. pro
sběratelské a propagační účely
 souhlasila s prezentací Městyse Ostrov u Macochy v katalogu „Cestujeme po
Jihomoravském kraji“
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souhlasila se stavebními úpravami rodinného domu č. 227

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 5. schůzi, konané dne 3. 2. 2011:
 vzala na vědomí zprávy o veřejnoprávních kontrolách u příjemců příspěvků
a dotací
 z rozpočtu městyse za rok 2010 a uložila Mgr. Karlu Hasoňovi, řediteli ZŠ a MŠ
Ostrov u Macochy, zajistit nápravu nedostatků zjištěných veřejnosprávní
kontrolou
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy vzít na vědomí zprávu
o finančním stavu městyse Ostrov u Macochy k 1. 1. 2011
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit rozpočtový výhled
městyse Ostrov u Macochy na roky 2012–2016
 schválila vyhlášení poptávky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Inženýrské služby na akci Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření“
a firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky: Eurovision,a.s., Veveří 102,
Brno, AP investing, s.r.o., Palackého 12, Brno, DABONA, s.r.o., Sokolovská 682,
Rychnov nad Kněžnou
 vzala na vědomí informaci o vybraném dodavateli stavebních úprav
gymnastického sálu v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy – Pavlacký s.r.o., Luhačovice
 souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem pedikúry s paní L. dohodou
a souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu uvolněného nebytového prostoru
v budově č.p. 70 k účelu provozování pedikúry
 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu kanalizační
přípojky přes pozemek p. č. 354/1 z chaty č. e. 70 na pozemku p. č. st. 555
 jmenovala Mgr. Veroniku Gajdošíkovou a Margit Podrazilovou jako členy Komise
kulturně–sociální
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 6. schůzi, konané dne 17. 2. 2011:
 schválila termín konání hodů na dny 22. 7. – 24. 7. 2011 a s paní Anežkou
Šenkovou, předsedkyní Komise kulturně–sociální, projednala organizační
zabezpečení průběhu hodů
 vzala na vědomí rozsudek č. j. 5C 61/2009 – 152 Okresního soudu v Blansku ze
dne 13. 1. 2011, kterým byla zamítnuta žaloba, aby se městys Ostrov u Macochy
stal vlastníkem nemovitostí – pozemku p. č. st. 274 o výměře 29 m2 a stavby na
tomto pozemku – objektu č. p. 295, tedy klubovny Svazarmu, neschválila podání
odvolání proti uvedenému rozsudku a uložila starostovi jednat s majiteli
uvedených nemovitostí ve věci jejich předání a způsobu vypořádání případného
zastavěného obecního pozemku
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit Pravidla pronájmu
podporovaných bytů, Kriteria hodnocení naléhavosti pronájmu podporovaného
bytu a Způsob výběru žadatelů na pronájem podporovaného bytu
 vzala na vědomí zprávu o konečných nákladech výstavby podporovaných bytů
a návratnosti této investice
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit Obecně závaznou
vyhlášku městyse Ostrov u Macochy č. 1/2011, o místním poplatku za provoz
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systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit rozpočet městyse
Ostrov u Macochy na rok 2011
schválila podání žádostí o dotace:
 na novou střechu přístavby kina a nový plynový kotel ve výši 120.000 Kč ze
186.180 Kč z mimořádné dotace Hejtmana JMK
 na úroky z úvěru ve výši 100.800 Kč ze 168.000 Kč z POV JMK
 na rekonstrukci knihovny ve výši 136.000 ze 196.345 Kč z MMR ČR
 na výzbroj a výstroj jednotky SDH ve výši 95.000 ze 140.000 Kč z JMK
schválila vypovězení smlouvy u stávajícího dodavatele tepla – Zásobování teplem
s.r.o. a uložila starostovi zajistit nového dodavatele plynu i elektrické energie pro
budovy ve vlastnictví městyse, včetně ZŠ, prostřednictvím elektronické aukce
firmy COM Technologie, s.r.o.
vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok
2010 – bez závad
schválila kladný hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy za rok 2010
a souhlasila s rozdělením kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy za rok 2010 – do fondu odměn 55 000 Kč a do rezervního fondu
14 489,17 Kč
vzala na vědomí Změnu č. 1/2011 Plánu péče o přírodní rezervaci Balcarova skála
– Vintoky

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 7. schůzi, konané dne 3. 3. 2011:
 vzala na vědomí Analýzu předpokládaných nákladů na personální zajištění chodu
ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy v kalendářním roce 2011, ze které vyplývá
pravděpodobná povinnost městyse podílet se na mzdových prostředcích
zaměstnanců školy ve výši několika set tisíc Kč – skutečná potřeba vyplyne
z normativů Krajského úřadu
 vybrala na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Inženýrské služby na akci
Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření“ firmu AP investing, s.r.o.,
Palackého 12, Brno
 schválila pronájem nebytového prostoru (pedikúry) v budově č. p. 70 paní M. P.
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy vydat Změny Územního
plánu obce Ostrov u Macochy, označené jako Os1, Os2, Os3, včetně jejího
odůvodnění, formou opatření obecné povahy
 schválila Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě
neinvestičních nákladů základních škol s obcemi Vysočany, Holštejn, Vilémovice
(9 400 Kč/rok a žáka)
 vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikace III/37363 (křižovatka u rybníka – křižovatka u Boží
muky) a její časový dopad na vlastní realizaci stavby: projektová dokumentace na
rekonstrukci tělesa komunikace byla zpracována v r. 2008 včetně zajištění
vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Tato PD však nebyla
předložena stavebnímu úřadu, tudíž v současné době není projekt projednán ani
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v rámci územního řízení. SÚS Blansko předpokládá v letošním roce vydání
územního rozhodnutí, v příštím roce vypracování projektu pro stavební povolení
a jeho vydání
souhlasila s konáním hodového koncertu folkové skupiny „Druhá tráva“ v Císařské
jeskyni v pátek 22. 7. 2011
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit program II. zasedání
Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy, konaného dne 17. 3. 2011

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na svém II. zasedání, konaném dne
17. 3. 2011:
 schválilo Pravidla pronájmu podporovaných bytů, Kriteria hodnocení naléhavosti
pronájmu podporovaného bytu a Způsob výběru žadatelů na pronájem
podporovaného bytu
 neschválilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Ostrov u Macochy č. 1/2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
 vzalo na vědomí zprávu o finančním stavu městyse Ostrov u Macochy k 1. 1. 2011
 schválilo rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2011
 schválilo rozpočtový výhled městyse Ostrov u Macochy na roky 2012–2016
 schválilo vydání Změny Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené jako
Os1, Os2, Os3, včetně jejího odůvodnění, formou opatření obecné povahy

Pečovatelské byty
V minulém volebním období bylo rozhodnuto o výstavbě tzv. podporovaných bytů.
Jejich realizace byla schválena v podobě, jaká je již k vidění v sousedství spodní
samoobsluhy Jednoty. Jedná se o jeden stavební objekt s devíti samostatnými byty
stejného dispozičního řešení – vstupní chodba, společná koupelna s WC, obytný pokoj
s kuchyňskou linkou. Podlahová plocha každého bytu je cca 31m2, vytápění, vaření
i ohřev vody je zabezpečen elektrickou energií. Čisté nájemné bude činit 54,40 Kč/m2
podlahové plochy a měsíc.
Podle podmínek dotace, kterou městys získal na částečnou úhradu nákladů výstavby
těchto bytů, se jedná o byty pečovatelské a nájemci bytů se mohou stát pouze osoby starší
70 let nebo osoby se zhoršeným zdravotním stavem, kdy snížená soběstačnost je
ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.
Další základní podmínkou pro přiznání a udržení dotace je omezený finanční příjem
žadatele o pronájem bytu, který nesmí přesáhnout v období 12 měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy a v případě dvou členů
domácnosti 1 násobek průměrné měsíční mzdy.
Nájemce bytu, ani člen jeho domácnosti, který s ním má v bytě bydlet, nesmí
samozřejmě mít ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt.
Pouze v případě, že budou všichni žadatelé o pronájem pečovatelského bytu, kteří
splňují uvedené podmínky uspokojeni, může městys byt pronajmout i jiným osobám, a to
však maximálně na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu dalšího jednoho
roku.
Vzhledem k tomu, že stavba se chýlí ke konci – vlastní dům je již dokončen a zbývá
provést venkovní terénní úpravy, schválilo Zastupitelstvo městyse Pravidla pronájmu
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podporovaných bytů, Kriteria hodnocení naléhavosti pronájmu podporovaného bytu
a Způsob výběru žadatelů na pronájem podporovaného bytu.
Těmito dokumenty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách městyse, se
bude řídit Rada městyse při rozhodování o pronájmu jednotlivých bytů.
Žádáme tímto všechny zájemce o pečovatelský byt, kteří splňují uvedené podmínky,
aby podali na Úřad městyse oficiální žádost o pronájem tohoto bytu na formuláři, který je
zveřejněn na internetových stránkách městyse, nebo je ho možné vyzvednout v kanceláři
úřadu městyse. K žádosti je nutno doložit doklady o příjmech, příp. zdravotním omezení.
Občané, kteří již podali předběžnou a nezávaznou žádost, budou osobně vyzváni
k předložení oficiální žádosti.
Reálně lze předpokládat pronájem bytů od června, příp. července letošního roku.
Celkové náklady stavby – 10.100.000 Kč
Dotace z MMR – 5.850.000 Kč
Vlastní náklady obce – 4.250.000 Kč

Zpráva o finančním stavu městyse Ostrov u Macochy
Po bližším seznámení se se skutečným stavem financování a financí městyse byl
vypracován a orgány městyse projednán následující rozbor.
A. Obecná část (analýza rozpočtů městyse za roky 2007–2010)
Příjmy
Daňové příjmy (podíl na celostátně vybraných daních a místní poplatky
vč. poplatku za odpad) činily ročně průměrně

8,0 mil. Kč

Ostatní příjmy (dotace na výkon státní správy, výnosy z pronájmu
a prodeje majetku a vlastní činnosti) činily ročně průměrně

1,7 mil. Kč

Příjmy celkem průměrně za rok

9,7 mil. Kč

Výdaje
Správa městyse (zastupitelstvo, úřad)

2,1 mil. Kč

Provoz, údržba a opravy majetku (kromě školy) a veř. prostranství

1,8 mil. Kč

Škola

1,7 mil. Kč

Veřejné služby (doprava, odpady, voda, pečov. služba,…)

0,8 mil. Kč

Propagace, kultura (inf. středisko, zpravodaj, rozhlas, kult. komise),
příspěvky organizacím

0,3 mil. Kč

Běžné výdaje celkem průměrně za rok

6,7 mil. Kč

Na velké opravy, investice a splátky úvěrů a půjček zbývalo ročně cca 3 mil. Kč.
V roce 2007 městys obdržel doplatek dotace na výstavbu splaškové kanalizace, dotaci
na lávku přes závrt a na výstavbu inženýrských sítí k rodinným domům na Vintoku
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v celkové výši 3,5 mil. Kč a v r. 2010 dotaci na výstavbu podporovaných bytů ve výši 5,8
mil. Kč.
Tedy při vyrovnaném hospodaření mohlo být v letech 2007–2010 „proinvestováno“
cca 21,3 mil. Kč. Ve skutečnosti bylo na tyto účely (25,5 mil. Kč) a splátky dřívější půjčky
na výstavbu kanalizace a úvěru (2,4 mil. Kč) vynaloženo celkem 27,9 mil. Kč.
Městys tedy musel použít úvěry v celkové výši 9 mil. Kč na dokrytí schodku ve výši 6,6
mil. Kč, zbývající částkou ve výši 2,4 mil. Kč došlo ke zvýšení hotovosti městyse ze 4,1 mil.
Kč k 31. 12. 2006 na 6,5 mil. Kč k 31. 12. 2010.
B. Stav závazků a financí k 1. 1. 2011
Nesplacené úvěry celkem
(roční splátka 900 000 Kč bez úroků, v r. 2011 navíc poslední splátka
SFŽP 306 600 Kč)

8,1 mil. Kč

Smluvní závazky z r. 2010
(dokončení výstavby podporovaných bytů a dešťové kanalizace Bělá)

3,6 mil. Kč

Vyvolané a zahájené závazky – nutné realizovat
(vybudování gymnastického sálu ve škole a kompletní dokončení dešťové
kanalizace na Bělé)

1,1 mil. Kč

Předjednané závazky
(revitalizace potoka Lopač, vč. opravy a vyčištění rybníka – akce za 10
mil. Kč + 0,3 mil Kč související náklady, na SFŽP zažádáno o 7 mil. Kč, na
Krajském úřadu zažádáno o 1,5 mil Kč)

1,8 mil. Kč

Stav financí na účtech k 31. 12. 2010

6,5 mil. Kč

C. Závěr
Je nezbytné zdůraznit, že výše uvedený rezervní stav financí na účtech městyse ve
výši 6,5 mil. Kč nemůže současné zastupitelstvo použít na realizaci svých představ
o rozvoji obce, neboť je již celý vázán na úhradu smluvních, zahájených či předjednaných
akcí z r. 2010.
Ing. Květoslav Pekárek, Ing. Ondřej Hudec

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
Příjmy
§
1111
1112
1113
1121
1122
1211

Položka
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kapit.výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
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Částka v Kč
1 500 000
350 000
130 000
1 600 000
76 000
3 400 000

1337
1341
1343
1344
1345
1361
1511
4111
4112
4116
4121
4122
4222
4216
1012
1031
2119
2143
2341
3113
3314
3341
3392
3412
3421
3613
3632
3723
3745
4357
6171
6310
6402

Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatky za užívání veř. prostranství
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR
Neinvest. dotace ze SR
Ostatní neinvest. dotace ze SR – Veřejně prosp. práce
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Investiční příjaté transfery od krajů
Ostatní invest. transfery ze státního rozpočtu (dotace)
Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
Příjmy z pěst.činnosti (les)
Příjmy z dobývacího prostoru
Příjmy z turistického ruchu (inf. středisko)
Příjem z pronájmu rybníka
ZŠ
Knihovna
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Pronájem kulturního domu, poplatky za užívání KD
Přijaté dary na investice (sportovní hřiště)
Nebytové hospodářství (stará škola)
Příjmy za služby v pohřebnictví
Sběr a svoz ostatních odpadů (pet–lahve,sklo,…)
Za služby při úpravách veř. zeleně
Domovy (nájemné)
Příjmy ostatní (nahodilé)
Příjmy z úroků
Finanční vypořádání
Příjmy celkem

8115
8123
8124

500 000
27 000
15 000
2 000
4 000
15 000
550 000
0
419 500
72 800
196 200
450 700
63 000
0
10 000
80 000
1 000
5 000
51 000
1 000
4 000
6 000
0
10 000
0
251 000
6 000
50 000
30 000
126 000
5 000
20 000
0
10 027 200

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

–1 206 600

Financování celkem

3 810 500

mezisoučet (P+–F=V)

13 837 700
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5 017 100

Výdaje
§
1012
1019
1031
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3119
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3613
3631
3632
3633
3635
3639
3721
3722
3723
3745
4341
4357
4359
5512
6112
6114,5
6171
6310
6399
6402

Položka
Zaměření pozemků
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (včelaři)
Pěstební činnost (les)
Vnitř.služby, obchod, turismus (inf. stř.)
Silnice (opravy místních komunikací)
Ostatní komunikace (chodníky, parkoviště)
Dopravní obslužnost (IDS JmK)
Pitná voda (úroky z úvěru, členský příspěvek, ztrátovost)
Odvádění a čištění odpadních vod (dešťová kanalizace Bělá)
Úpravy drobných vodních toků (revitalizace "Lopač")
Základní škola (na provoz od obce, pojišť.budovy, gymn. sál)
Knihovna (provoz, opravy)
Obecní kronika, výstavy
Činnost registrovaných církví (příspěvek kostel)
Rozhlas (autorské poplatky)
Vydávání zpravodaje
Kino (provoz, opravy)
Sbor pro občanské záležitosti, kulturní komise
Kulturní dům (provoz, projekt)
Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Sokol)
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvek zahrádkáři)
Nebytové hospodářství (stará škola– pojištění, opravy)
Veřejné osvětlení (spotřeba energie,opravy)
Pohřebnictví (provoz hřbitova)
Výstavba a údržba inženýrských sítí (úroky z úvěru)
Územní plánování
Komunální služby – MAS
Sběr a svoz nebezečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (pet–lahve,sklo,…)
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Domovy (podporované byty)
Svaz zdravotně postižených (příspěvek na činnost)
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce
Volby
Činnost místní správy
Finanční operace (poplatky za vedení účtu)
Daň z příjmu za obec
Finanční vypořádání z minulých let
Výdaje celkem

Částka v Kč
0,00
2 000,00
80 000,00
120 000,00
50 000,00
20 000,00
56 000,00
250 000,00
1 900 000,00
800 000,00
2 613 700,00
200 000,00
6 000,00
100 000,00
40 000,00
15 000,00
230 000,00
50 000,00
400 000,00
40 000,00
0,00
7 000,00
50 000,00
250 000,00
18 000,00
170 000,00
10 000,00
14 000,00
55 000,00
500 000,00
80 000,00
400 000,00
66 000,00
2 750 000,00
7 000,00
150 000,00
950 000,00
0,00
1 300 000,00
12 000,00
76 000,00
0,00
13 837 700,00

Schváleno Zastupitelstvem městyse Ostrov u Macochy dne 17. 3. 2011
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POZVÁNKA NA JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
Kulturní komise úřadu městyse v Ostrově u Macochy a Svaz tělesně postižených
občanů, místní organizace Ostrov u Macochy, si vás dovolují pozvat na tuto akci, která se
koná ve dnech:
sobota 9. dubna 2011 od 14.00 do 17.00 hod. (informační středisko)
neděle 10. dubna 2011 od 14.00 do 17.00 hod. (informační středisko)
K prodeji nabízíme:








jarní
květiny
v květináčích
a velikonoční vazby
velikonoční dárkové předměty –
velký sortiment
krásné zdobené perníčky pro
radost i k mlsání
cukrovinky
pro
děti
na
pomlázku
zdobená
velikonoční
vejce
různými technikami
proutěné pomlázky – žíly,
velikonoční přání a mnoho
dalšího
Kulturní komise a Svaz tělesně postižených

PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
24. 3. 2011 Výroční členská schůze Svazu invalidů
9. – 10. 4. 2011 Jarní výstava
12. – 13. 4. 2011 Sběr pro Diakonii Broumov
29. 4. 2011 (18:00) Pálení čarodějnic u hřiště
květen Zájezd ČSZ (termín bude upřesněn)
7. 5. 2011 Lampiónový průvod
28. 5. 2011 Dětský den k MDD – SRPDŠ
4. 6. 2011 Dětské závody ke svátku dětí (hasičské závody)
2. 7. 2011 Zájezd k zahájení prázdnin – organizuje SDH Ostrov
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