FOTOMETEOR
Všichni vědí, jaký tvar má kapka vody, nebo si aspoň myslí, že to vědí. Kdyby se na to
někdo zeptal, považovali by to mnozí za nemístně naivní otázku, a přesto si nejsem jist
správnou odpovědí. Je obecně rozšířeným omylem, že kapka je dole kulatá a nahoře
špičatá. Tak ji přece vidíme těsně před tím, než z něčeho ukápne. Pak už padá příliš rychle
na to, abychom byli schopni pouhým okem dále pozorovat, jestli si zachovala svůj tvar.
Automaticky předpokládáme, že tomu tak je. A v tom je ten problém. Totéž povrchové
napětí, které se neúspěšně snažilo udržet kapku na trubce či jinde, změní taktiku hned,
jakmile se kapka octne volně ve vzduchu, a zmáčkne ten nepatrný objem vody tak, aby
měl co nejmenší povrch. Kapky deště jsou tedy naprosto pravidelné kuličky. Snad každý
to viděl v nějaké reklamě nebo dokumentárním filmu o přírodě, ale ne všechny to ‚trkne‘.
Dokladem kulatosti kapek je také duha. Kdyby kapky deště nebyly dokonalé, byť
mrňavé, koule, nikdy bychom ji neviděli. Sluneční světlo by se v nich sice také lomilo
a odráželo, ale nikdy by nedošlo k tomu skvělému světelnému představení, které občas
dostaneme jako bonus k radosti z toho, že už neprší na nás, ale někde na někoho o kus
dál.
I moderní člověk, ‚krmený‘ ze všech stran rozličnými obrazy, se rád podívá směrem,
kterým někdo ukazuje se slovem: „Duha!“ Tím více byli tímto barevným jevem na obloze
fascinováni lidé dávných věků. Nějakým způsobem si ho spojovali se svými božstvy
a vyvozovali z něho rozličné závěry. Staří Sumerové si duhu vysvětlovali jako schválení
války, severské národy ji považovaly za most, po kterém „dobří a ctnostní lidé, jako jsou
například bojovníci“ mohou vystoupit do nebe. Pro australské domorodce byla duha
obrovským zlomyslným hadem. Mnohem lepší pojetí najdeme ve starořeckých bájích, kde
je duha dopravním prostředkem bohyně Iris přinášející mír a štěstí. A v nejstarší části
Bible, starší, než ony báje, můžeme číst o tom, jak si Noe poté, co opadla voda potopy a on
vykonal děkovnou bohoslužbu za záchranu své rodiny, vyložil duhu jako Hospodinovo
sdělení o tom, že příště nechce opakovat podobnou katastrofu, že raději dá lidem šanci,
aby měli čas opustit své nekalé způsoby chování a vyvinout úsilí o změnu k lepšímu.
Značná pozornost byla mnohdy věnována také místu, kde duha na zemi začíná
a končí. S užíváním peněz přišla touha po rychlém zbohatnutí a místo spojení nebe se
zemí se jevilo jako vhodné pro hledání pokladů. Teprve Aristoteles přišel s vysvětlením,
že je nesmysl hledat tato místa, považoval duhu za obraz viditelný jen z místa pozorování,
vytvořený odrazem slunečních paprsků od dešťového mraku. A trvalo dalších 18 staletí,
než dominikánský mnich Dietrich z Freiberka přišel na to, že se nejedná o odraz světla od
povrchu kapek vody, nýbrž o lom a odraz uvnitř; vysvětlil dokonce, jak vzniká duha
dvojitá. O tři staletí později spočítal pan Descartes úhel slunečních paprsků, potřebný ke
vzniku duhy, a ještě trochu později vysvětlil Newton, jak vznikají její barvy. Před ním na
to přišel český fyzik Jan Marek Marci, ale asi byl málo slavný na to, aby si toho někdo
všiml.
I když dnes víme, že duha není nadpřirozeným jevem, umíme ji vysvětlit a spočítat,
může nám být kromě estetického vjemu užitečná také jinak. Může nám připomenout, že
podobně, jako s tím tvarem kapek vody, se mýlíme i v jiných věcech. Že ledacos – lidé,
dějiny, dění kolem nás, my sami – může být jinak, než si na základě mylných informací
nebo většinového názoru představujeme. Taková mírná nejistota vedoucí k hledání
pravdy může být užitečnější, než celé to dlouhé zkoumání onoho fotometeoru (optického
úkazu), kterému bylo věnováno v tomto článku tolik místa.
Václav Trmač, farář
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POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE – R. 1956
Výstavba kravína
Za vesnicí směrem ku Sloupu v katastru zvaném na „Babicích“ stojí velká budova
moderního kravína pro 100 kusů hovězího dobytka. S procitnutím jara roku 1956
započaly první práce k výstavbě této budovy. První svoje dílo provedl buldozer, který
provedl patřičné vyhloubení pro sklep. Po jeho díle se rychle rozvážely spousty materiálu
všeho druhu, který byl potřebný k této stavbě. Představenstvo JZD, MNV a výbory
masových složek agitovaly a vyzývaly občany, aby byli nápomocni při této výstavbě, což
se také setkalo s úspěchem. Z řad mužů docházely po svém zaměstnání denně skupiny
brigádníků na toto pracoviště.
Následovaly výkopy základů a jejich betonáž. Elektrika a vodovod byly zde již
zavedeny v předběžných pracích. Denně se zde ozýval rachot míchačky na beton a kubíky
této hmoty rostly v základech stavby. Pracovalo se denně třebas až do nočních hodin
a každou neděli dopoledne. Brigády byly propláceny vždy na začátku měsíce a proplácelo
se 5 až 5,50 Kčs za odpracovanou hodinu. Hůře potom pokračovala stavba z cihel, kde se
projevoval soustavný nedostatek zedníků. Organizačními pracemi byl zde pověřen
Fr. Kaláš č. 125. Neutěšená situace zpomalených prací nutila k přemýšlení. Bylo navázáno
jednání s Brněnskou stavební firmou, kde byly kádry mladého zednického dorostu.
Úspěch se zdařil. Po dvakráte zde přijela vždy v sobotu v poledne skupina mladých
chlapců se svými vedoucími v počtu asi 30. Dobrou propagací této akce se při této
příležitosti pohybovalo na stavbě vždy přes 100 lidí. Tito pracovníci přespávali po jednu
noc u různých občanů v celé obci. Odjížděli vždy v neděli odpoledne. Na staveništi se
všem podávala masitá svačina a oběd byl připraven v jídelně ve škole ve „Dvoře“.
Tyto pouhé dvě akce pomohly se stavbou kravína k neuvěření. Potom zase práce
pokračovaly, při pomalém tempu při nedostatku pracovních sil, avšak přišel konečný den,
tj. 4. červen 1957, kdy byla stavba schopna přijmout své nájemníky, a začalo se
s ustájením. Nelze zde ovšem říci, že do této doby je stavba úplně hotova. Budova není
omítána a také komunikace kolem ní nejsou zcela v pořádku. Nastávají zde nové starosti
s výstavbou vepřína. Samotná budova kravína je mechanizačně moderně vybavena.
Krmivo z přípravny se dopravuje po dráze. Chlévská mrva je vyvážena po běžícím pásu až
na hnojiště. Příční přístavba slouží jako mlékárna, vedle níž je také pěkná místnost pro
nočního hlídače.
Změna předsedy JZD
V roce 1956 odstoupil z místa předsedy JZD pro svoji chorobu a pro svoje stáří Josef
Kuchař č. 212. Jmenovaný zastával tuto funkci od založení družstva. Ve schůzi
představenstva dne 20. března 1956 byl zvolen novým předsedou Zdeněk Šamalík č. 104.
Rok 1956 nepřinesl mnoho změn. Členská základna se rozšířila o 4 členy a to:
Pernicová L. č. 54, Svoboda č. 76, Vašíčková Ol. č. 160, a Pernicová Emilie č. 160. Počet
členů JZD je v roce 1956 – 39.
Povinné dodávky byly v tomto roce splněny na 102 %. Na 1 ha zemědělské půdy se
vyrobilo 165 kg vepřového masa, 70 kg hovězího a 430 ks vajec. Mléko – 3 000 l mléka na
jednu dojnici za rok. Zrnin 28,5 q z jednoho ha.

Vysvěcení novokněze
Dne 1. června 1956 konalo se v našem kostele slavnostní vysvěcení novokněze,
našeho rodáka Božka Pernice z č. 12. Snad krásné nedělní počasí vylákalo tolik občanů
z celého okolí. Slavnost se konala se všemi církevními obřady. Za zvuků dechové hudby
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z Ostrova se ubíral mohutný průvod po vesnici k jeho rodnému domku. Jmenovaný se
narodil dne 24. ledna 1925 v Ostrově jako nejmladší syn rolníka. Studoval v Praze a
v Litoměřicích, kde byl také dne 24. července 1956 vysvěcen na kněze.
Po vysvěcení sloužil v kloboukách u Brna, potom byl služebně přidělen do Lomnice
u Tišnova.

Oslavy MDD
V sobotu dne 2. června ve 20 hod. shromáždili se na výzvu MNV u Jednoty u Zouharů
občané a děti, aby v uspořádaném průvodu za zvuků dechové hudby odešli na hřiště
„Sokola“ kde byl vypálen ohňostroj. Byl to předslavnostní den „Mezinárodního dne dětí“.
V neděli dne 3. června odpoledne shromáždili se občané a děti na bývalém hřišti
„Sokola“ na Končinách, odkud opět odešel průvod s hudbou přes celou vesnici na dolní
hřiště. Děti byly oblečeny v různých krojích, což představovalo broučky, kvítka, motýly
atd. Byla to velmi pěkná podívaná na tento pestrý průvod, který zářil všemi barvami. Na
hřišti promluvila k MDD učitelka Klenová. Ve své projevu zdůraznila nutnost spolupráce
rodiny a školy a výchova dětí, aby se dála vždy v naprostém souladu. Na hřišti se děti
bavily různými hrami a nechybělo jim ani malé občerstvení, které jim bylo podáno.
Promoce na lékařství
Dne 4. července 1956 byla po skončení svých studií v auditoriu maximu, bývalé
právnické fakulty slavnostně promována na dětskou lékařku slečna Hana Kyzlinková
z č. 112. Po skončení obecné školy v Ostrově odešla na měšťanskou školu do Sloupu
a potom do Blanska, kde skončila středoškolské vzdělání s maturitou. Odtud odchází na
lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně, kde s úspěchem končí v roce 1956 své
vysokoškolské vzdělání. Po promoci je umístěna do státní nemocnice v Ružomberoku na
Slovensku. Je provdána také za lékaře a působí tam jako dětská lékařka. Je to první
občanka naší obce s tímto vzděláním.

Odhalení pomníku R. Tererovi
Dne 23. září 1956 stala se naše obec dostaveníčkem mnoha občanů ze širokého okolí.
U příležitosti odhalení pomníku Rudolfu Tererovi přišli se poklonit památce tohoto
význačného komunistického funkcionáře, bojovníka proti fašismu. Slavnostní odhalení
pomníku, který stojí před budovou MNV a který byl vybudován z iniciativy „Svazu
protifašistických bojovníků“ za podpory celé veřejnosti, se také zúčastnil člen politbyra
a člen ÚV-KSČ ministr vnitra Rudolf Barák. Byly zde také delegace krajských organisací
z Olomouce a Hradce Králové, a oficiální zástupci okresních a místních organisací. Mimo
projevu s. ministra Baráka zhodnotil život a práci s. Terera jeho bývalý spolupracovník
Hynek Konečný.
Soudruh Rudolf Terer byl dne 30. ledna 1942 popraven v Berlíně. Ostrovští občané
tak důstojně uctili památku svého rodáka. Pomník vděčnosti a lásky byl předán do
opatrování MNV. Pietní slavnost byla zakončena Internacionálou.

Provoz Balcarky
Vzhledem k důležitým opravám které se v jeskyni Balcarce prováděly a nebyly včas
skončeny, bylo započato s provozem teprve až 15. června 1956.
Celková návštěva za tento rok činila 59 285 osob.
Největší návštěva byla v době „Strojírenské výstavy“ v Brně a to 18 398 osob, z čehož
bylo 1 226 cizinců z různých států. Provoz v Balcarce končí 30. září.
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Naše nářečí
Ve vokolečních dědinách si mloví všade hináč. Ho nás říkáme že mlovíme po
vostruvske. Řeč tatu jož ale zaniká a mlovijó tak dnes jenom starší lidi - mladí jož si za to
stedijó. Za nejaký desetiletí jož tak ve Vostruvě nebode mlovit žádné, protože děcka ve
školi si hočijó správně gramaticke - jak me říkáme po městske a tó panskó řečó jož tak
mlovijó e meze sebó a duma.
Z vokolních dědin je naša řeč samostatná, protože v Šosůfce mlovijó na ú – „pud dum“
v Lipufce říkajó „toš“ ve Slópě mlovijó po panske a nám fšecí z vokolí říkajó, že me
mlovíme na „si“ tak pré sme sisáci. A meslím to bode pravda, protože me říkáme: vem si,
napisi, hodělí si to sám, vobleče si šate atd.
Tentum článek píšo do pamětní knihe proto, že za padesát let, jož tade z nás žádné
nebode a pochebujo, že nuvá generace jož totu řeč hosleší.
Kósek staré hambe nemůžeme ze sebe smazat proto, že v sedmým ruce naší občaní
mínem Vajcchórní, provedli sprostó čtyřnásobnó vraždo v lesích ho Křtin, což v té dubě
mělo stašnó vodezvo daleko širuko a tak deš třeba nás nastopuje v Blansko věčí parta do
vlako, tak občas hoslešíme poznámko: Pozor! Vajcchórní nastopujó!
Stav obyvatelstva v roce 1956
V roce 1956 bylo v naší obci uzavřeno celkem 12 sňatků. Narodilo se celkem 22 dětí,
z toho 13 chlapců a 9 děvčat. Za celý rok zemřelo 13 dospělých osob.
Stav obyvatelstva ku 31. prosinci 1956 činí 1 260 osob.
V dalším čísle si přiblížíme události z roku 1957.

Ing. Ondřej Hudec, starosta

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE

Také v roce 2011 – 2012 bude pokračovat již IV. ročník projektu „Celé Česko čte
dětem“.
První setkání se uskuteční v úterý 4. 10. 2011 v knihovně. Pravidelně se budeme
setkávat vždy 1× za 14 dní a to každý sudý týden.
Jako v minulých ročnících budeme i letos pracovat ve dvou odděleních.
Děti mladšího školního věku se budou scházet v knihovně vždy od 16:00 hodin
a vydáme se v knihách „Za pověstí a pohádkou našeho kraje“.
Druhé oddělení je určeno dětem předškolního věku a jejich rodičům a prarodičům.
„Za pohádkou do knihovny“, to je téma pro naše nejmenší čtenáře. Povídání, čtení
a poslouchání bude začínat vždy od 17:00 hodin v dětském oddělení Obecní knihovny
Ostrov u Macochy.
V průběhu roku budou pokračovat také „pracovní dílny“.
Srdečně zvu všechny děti a jejich rodiče.

Aktivity obecní knihovny

Sudý týden – úterý od 16:00 hodin
Projekt na podporu čtenářství pro děti ve věku 6 – 11 let v dětském oddělení
s názvem „Za pohádkou a pověstí našeho kraje“.

Sudý týden – úterý od 17:00 hodin
Projekt na podporu čtenářství pro rodiče a jejich děti ve věku 0 – 6 let v dětském
oddělení s názvem „Za pohádkou do knihovny“.
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Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice

NADĚJNÝ VSTUP DO SEZÓNY SI FOTBALISTÉ POKAZILI DVĚMA
PROHRAMI

Fotbalové jaro se našemu družstvu vydařilo. Po nevydařené podzimní části soutěže,
ve které jsme získali ze 14 utkání pouhých 10 bodů a okupovali jsme předposlední
(sestupovou) příčku, bylo jasné, že jediným cílem pro náš tým může být záchrana. Úkol to
nebyl jednoduchý, zvláště když se nám nepovedl vstup do jarní části a po 16 kolech jsme
se ocitli na samém chvostu tabulky. Nezáviděníhodnou situaci jsme však dokázali zlomit,
když jsme z posledních 10 utkání získali 20 bodů a zaslouženě se tak v soutěži udrželi.
Konečné 11. místo ve 14 členné soutěži sice není na první pohled příliš oku lahodící,
nicméně náskok na sestupové příčky jsme si vytvořili dostačující. Zajímavý byl zejména
pohled na tabulku jarní části, ve které jsme obsadili sympatické 3. místo.
O poznání hůře dopadlo naše dorostenecké družstvo, které získalo pouhých 6 bodů
a skončilo poslední. Do letošní sezóny již nebylo dorostenecké družstvo přihlášeno
z důvodu nedostatečného počtu hráčů. Celkem 6 dorostenců bylo zapůjčeno do
sousedního Sloupu, aby i nadále měli možnost dalšího fotbalového rozvoje.
V průběhu letní přestávky nedošlo v našem mužstvu k výrazným změnám. Tak jako
v předchozích letech bylo umožněno hostování Lukáši Piňosovi (Sokol Rozstání)
a Martinu Pokornému (FK Blansko). Lákavým nabídkám odolala útočná dvojice Mirek
Gross a Luboš Dáňa, kteří budou i nadále střílet branky v našem dresu. Zdeněk Kubica
změnil své hostování v přestup (z FK Blansko), nicméně jeho start v našem družstvu bude
pravděpodobný až v jarní části sezóny, neboť se v současné době věnuje hokeji. Do
podzimních bojů však nepochybně zasáhne Pavel Vágner, který přichází na hostování
z Lipovce a měl by utvořit vyrovnanou gólmanskou dvojici se současným brankářem
Davidem Konečným.
Na dobré výsledky z jarní části soutěže jsme navázali úspěšným startem do podzimu.
Z úvodních čtyř kol jsme vytěžili krásných 10 bodů, za tři vítězství a remízu a po čtvrtém
kole jsme dokonce vedli III. třídu. Dvojice nevydařených utkání s Vranovou (0:1) a
v Benešově (4:2) nás ovšem srazila mezi průměrné týmy. Vyrovnaná tabulka soutěže ale
slibuje rostoucímu počtu našich příznivců napínavou podívanou v průběhu celého
podzimu.

Ing. Ondřej Hudec
TJ Ostrov u Macochy

OMLUVA
Kulturní komise městyse Ostrova a Svaz tělesně postižených občanů se touto cestou
omlouvá všem, kteří se těšili na námi avizovanou prodejní výstavu Vše o medu. Tato
výstava se bohužel nekoná. Není to vinou způsobenou naší nedbalou prací, nezájmem,
nebo špatnou organizací. Není to ani výmluva. Pro zajištění této akce se udělalo hodně,
ale bohužel nezájem je právě ze strany výrobců medu a jejich prodejců. Tato surovina je
na trhu v dnešní době hodně žádaná a oni mají zajištěný odbyt na velkých akcích, kterých
je v současném období hodně, takže malá výstava v našich stísněných prostorách
infostřediska je moc nezajímá. Snad se nám to podaří napravit na Vánoční výstavě.
Děkujeme všem, kteří naši omluvu přijmou bez poznámek.
Anežka Šenková
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AŽ NASTANE HALLOWEEN
Tradiční anglosaský svátek si spojujeme s dýněmi a reji strašidel. V posledních létech
jsme si zvykli jej slavit i u nás. Název Halloween vznikl jako zkratka anglických slov
a volně bychom ho mohli přeložit jako předvečer svátku Všech svatých. Ten připadá
i u nás na l. listopad a slaví se ve všech zemích, kde zakotvilo západní křesťanství. Zdá se,
že tradice oslav přelomu října a listopadu sahá až do keltských dob, ke svátku Samhain,
který připadal na konec pohanského léta. Proto je mnoho symbolů spojeno s pohanskými
čarodějnicemi a duchy. Až křesťanství z nich udělalo symboly skutečného zla
spojovaného se Satanem.
U nás se Halloween zatím zabydlel bez strašidelných průvodů a jejich bláznivého
rejdění. Daleko spíše se ve střední Evropě stal skutečným svátkem dýní, které jsou
používány nejen jako dekorace, ale vyřezávají se do podoby svítících masek, ale také
úplně uměleckých děl. Jejich použití je také v kuchyni při výrobě kompotů, moučníků a
polévek. Neměly by proto chybět na žádné zahradě a v době podzimních plískanic při
jejich vyřezávání potěšíte nejen děti, ale krásně vyzrálé dýně svojí rozmanitostí rozjasní
i Vaše domovy. Půvabné jsou také ve spojení s dalšími rostlinami, jako jsou šípky, sušené
květiny, obilí nebo třeba také okrasné papričky. Nezapomínejme na náš dušičkový svátek.
Stačí popustit uzdu vlastní fantazii a využít bohatství, které vypěstujeme na svých
zahrádkách, nebo nalezneme při procházkách přírodou. Mnohé z těchto dekorací se
určitě stanou u nás doma milou připomínkou našich tradičních Dušiček, tedy období, kdy
vzpomínáme na naše blízké, kteří tu již, bohužel, nejsou s námi.
Věřím, že mnohým z Vás se již na zahrádkách dýně krásně kulatí, a tak pilně zalévejte
a přemýšlejte, kterou vybrat a netradičně ji přikrášlit na naši připravovanou akci.
Připomínáme, že chceme co nejvíce dýní vystavit tak, aby byly po celém obvodu naší
kašny na náměstí. Byl by to přinejmenším okresní rekord, tak nezklamte! Těšíme se na
největší a nejoriginálnější výpěstek a nejlépe vyřezanou, ozdobenou a svítící dýni. Pro
vítěze bude připravena sladká odměna.
Za pořadatele Anežka Šenková

SPORTOVNÍ SEZONA 2011 SDH OSTROV U MACOCHY
Milí spoluobčané, je nám potěšením vás informovat o sportovní činnosti našeho
sboru v letošním roce.
Asi nejspíš bychom měli začít od těch nejmladších, kteří si tuto sezonu velice užili.
Pro rok 2011 okresní rada mládeže vytvořila nultý roční ligy pro mládež, které se
naše obě dvě družstva žáků zúčastnila a bezmála objela
veškeré závody, zahrnuté do bodování okresní ligy mládeže. OLM (Okresní liga
mládeže) sice pokračuje až do konce roku, ale teď už je na prvních třech místech
rozhodnuto.
První místo vybojovali st. žáci z SDH Bořitov, na druhém místě se umístili st. žáci
z Ostrova u Macochy a třetí skončil SDH Senetářov. Jen pro zajímavost – naše družstvo
drží ligový rekord v požárním útoku, a to s časem 13:46 s.
U ml. žáků se asi nejspíš bude bojovat až dokonce ligy, jelikož o první příčku bojuje
SDH Bořitov s SDH Senetářov a o třetí místo je také boj mezi třemi sbory, mezi kterými je
i naše družstvo.
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A to není zdaleka vše: OLM nebyla každý víkend, tak abychom ,,nevychladli“, podívali
jsme se i na jiné okresy, a to zejména se starším družstvem, kde se nám také dařilo –
například v Dražovicích okr. Vyškov, kde jsme skončili na prvním místě v PÚ a k soutěži
byl také běh 60m s překážkami a tam jsme brali první tři místa.
Také nesmím opomenout noční soutěž v Čebíně, kde jsme vyhráli s časem 17:70, a to
za nepříznivého počasí, kdy se před naším útokem přehnala taková bouřka, že do minuty
byly obrovské kaluže na trati. Další závody, kde jsme nesměli chybět, byly pro letošní rok
v disciplíně PÚ poslední a jednalo se o prestižní soutěž v Bochoři u Přerova, kde se
zúčastnilo 49 družstev z celé ČR a SDH Ostrov u Macochy obsadil pátou příčku
s neuvěřitelným časem 14:74 a na druhém proudu se časomíra zastavila na 13:54.
I okrsek Jedovnice připravil 4 soutěže a to v Lipovci, Senetářově, Ostrově
a Jedovnicích, kde jsme v celkovém hodnocení skončili na 1. místě st. žáci a na 3. místě
ml. žáci.
Slovy dětí můžu říci, že jsme měli někde štěstí, někde smůlu a bez tréninku by to
nedopadlo tak úspěšně.
Další skupinou sportovců jsou dorostenci, kteří letos zářili na okresním kole, a to Jan
Pupík, který se umístil na 1. místě a postoupil na krajské kolo společně s Patrikem
Bejčkem s místem 3. a Ivou Nejezchlebovou, která v dorostenkách postupovala také
z 3. místa. Nesmím opomenout i další reprezentanty naší obce, a to Nikolu Doleželovou
a Václava Huťku, kteří se umístili na okresním kole těsně pod postupovými místy.
Jak všichni víte, tak naši obec a náš sbor nereprezentují jen děti, ale také i dospělí, a to
muži a ženy.
Začal bych sportovním družstvem mužů, které ani tento rok nezahálelo a objelo
nemalé množství závodů. První závod, na který se tuto sezónu podívali, byl první závodu
seriálu Kryštof Cup VC Blanenska 2011 v Horním Poříčí, který se konal 28. května. Po
tomto nezdařeném závodě následoval další závod a to hned na Extralize ČR, která se
konala na Žernovníku. Tam se mužům dařilo lépe a za čas 18,89 skončili na 28. místě. Po
Žernovníku muži odjeli do nedalekých Vilémovic na okrskovou soutěž, kterou
jednoznačně vyhráli a zaslouženě si tak zajistili postup na okresní kolo, které se konalo
2. 7. 2011 v Blansku na ASK a zde se muži umístili na 8. místě. Po okrskových závodech se
zúčastnili dalšího kola VC Blanenska v Bořitově a po ne moc vydařeném Bořitovu
nebodovaných nočních závodů VC Blanenska v Senetářově, kde kluci ukázali, že útoky
umí a na asfaltové trati časem 18:93s tento závod vyhráli. Po tomto úspěšném závodu
následoval opět neúspěšný závod na dalším kole VC Blanenska a to v nedaleké Šošůvce,
kde to byl neplatný pokus. Po Šošůvce muži za krásného počasí odjížděli do Žďáru na
další kolo VC Blanenska, kde se běží do kopce po asfaltové silnici a zde kluci obsadili
11. místo, kdyby trošku "neprostříkal" pravý proudař, mohlo z toho být možná i krásné
první místo. A po Žďáru muži odjeli do Sychotína na nejrychlejší tzv. „šestnáctkový
trávník“, kde byl útok krásně rozběhlý, ale bohužel byla chyba na proudech a další
"enko". Další den, tedy v neděli byl závod v Černovicích na další rychlé trati, která byla
bohužel po vydatném nočním dešti podmáčená, a tedy moc rychlá nebyla, a zde kluci
s časem těsně pod 20s si na body nesáhli. Dalším závodem byl závod VC Blanenska
v Paměticích, kde kvůli velkým problémům na koši už pěkný čas kluci vykouzlit nemohli
a skončili na zadních příčkách. Po Paměticích následoval závod v Němčicích, což je také
jedno z kol VC Blanenska a zde kluci s vysokou 19ctkou brali 6 bodů. Po Němčicích
následovali dlouho očekávané závody VC Blanenska v Ostrově u Macochy na silnici před
hasičkou a obecním úřadem. Ani doma to nevyšlo a kvůli prostřiku pravého proudaře
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s časem něco kolem 24 s kluci brali jen pár bodů. Dalším závodem byly závody VC
Blanenska ve Velkých Opatovicích na asfaltové dráze před nákupním centrem a ani zde
útok nebyl podle představ proveden. Další víkend se muži jeli podívat na Prostějovsko na
noční závody do Dětkovic, kde obsadili 4 místo i přes problémy na koši. Po Dětkovicích
následovalo předposlední kolo v Lysicích na další asfaltové dráze do kopce, kde kluci
udělali útok za nějakých 21 s a patřily jim taky spodnější příčky. A po Lysicích
následovalo poslední kolo VC Blanenska a to v Sudicích, kde si kluci trošku polepšili
a brali 12 bodů za 10 místo. Ale po Sudicích sezóna nekončí a tak se zajeli podívat na
Prostějovsko na noční závody do Nivy a zde opět nepovedený útok. Po Nivě další
prostějovský závod v Soběsukách a po nich závod na Žďárské lize ve Lhotkách v krásném
hasičském areálu, kde i přes velký vítr kluci zaběhli krásný čas, který měl hodnotu
19:03 s.
I přes to, že chybělo to štěstí v této sezóně, tak muži zaběhli krásně útoky a splnili si
cíl – zaběhnout nějaký osmnáctkový útok. Tímto začíná zimní příprava na další sezónu
2012.

Dále tu máme sportovní družstvo žen, které také objelo nespočet závodů. Ty začaly
stejně jako muži v Horním Poříčí na VC Blanenska. Po Horním Poříčí jely také na extraligu
ČR na Žernovník. Po Žernovníku následovala okrsková soutěž, kde se umístily až druhé,
ale po dohodě se Senetářovem, který neměl tolik členek družstva, aby mohly jet na
okresní kolo, tak jely naše ženy, kterým okres moc nevyšel, ale Leona Vašíčková vyhrála
100 m s překážkami. Po okresním kole vyjela děvčata na další kolo VC Blanenska do
Bořitova, kde se moc nedařilo. Po těchto závodech následovaly nebodované noční závody
v Senetářově. Po těchto nočních závodech v neděli na VC Blanenska v Šošůvce i za deštivé
počasí holky předvedly slušný útok. Týden nato navštívily závody ve Žďáře, které jsou
taktéž zařazeny do seriálu VC Blanenska. Po Žďáře závodily v Sychotíně a po něm v neděli
ráno absolvovaly jako muži další kolo VC Blanenska v Černovicích. Po těchto závodech
následovaly Pamětice. Poté závody v Němčicích, kde předvedly svůj nejrychlejší útok
sezony s časem kolem 19:30 s. Po Němčicích se jim doma stejně jako klukům moc
nedařilo. Další závod, který navštívily, byla VC Blanenska ve Velkých Opatovicích a po
těchto závodech až závody v Lysicích. Po Lysicích poslední kolo VC Blanenska v Sudicích.
Poslední závod byl na daleké Vysočině na Ždárské lize ve Lhotkách, kde kvůli prostřiku
proudařky nezaběhly moc pěkný čas.
Posledními závody téhle sezony byly závody na Žďárské lize ve Stanovišti a poté
bude probíhat u obou družstev zimní příprava, trénink techniky provádění útoku, apod.
Obě družstva objela nespočet závodů za tuhle sezónu, jen občas chybělo to štěstí.
Držme si palce do příštích sezon.
Martin Nejezchleb, Patrik Bejček

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Kolaudaci podporovaných bytů se podařilo dotáhnout

V polovině měsíce září se podporované byty dočkaly dlouho očekávané kolaudace.
Zpoždění zavinilo poškozené vodovodní potrubí v jednom z bytů. Přestože porucha byla
záhy objevena, způsobila navlhnutí zdí v jednom z bytů a následné rozšiřování plísně.
Bylo nutné v místě havárie odstranit již hotovou podlahu koupelny až k základové desce
a vše nechat vyschnout. Po opravě a odstranění drobných nedostatků vydal stavební úřad
kolaudační souhlas. Teď už nic nebrání nahlášeným nájemníkům v přestěhování.
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Počítáme s tím, že od října podporované byty obydlí nájemníci, prozatím pouze z řad
místních občanů. V nejbližší době nabídneme zbývající 3 volné byty zájemcům z blízkého
okolí.

Městys pořídil nový malotraktor s příslušenstvím

Naše obec získala v rámci Programu rozvoje venkova dotaci ze Státního
zemědělského intervenčního fondu na pořízení lesnické techniky. Celková výše dotace je
cca 240.000 Kč, pořizovací náklady celé sestavy lesnické techniky (malotraktor, vlek
a sněhový pluh) byly 653.000 Kč. Od
října mohou pracovníci obce využívat
tuto techniku nejen v lesích, ale ku
prospěchu celé obce.

V Základní škole proběhne zpětný
odběr vysloužilého
elektrozařízení a některých
světelných zdrojů

Ostrov u Macochy se ve spolupráci
s místní základní školou přihlásil do
programu zpětného odběru vysloužilého
elektrozařízení
(ELEKTORWIN)
a použitých
světelných
zdrojů
(EKOLAMP). Občané, kteří vlastní již
nepotřebná zařízení, je mohou donést do
základní školy vždy první středu
v měsíci od 17:00 do 18:00. Žáci ZŠ a MŠ
Ostrov u Macochy pak kdykoliv během
vyučování. V případě zájmu občanů bude otevírací doba rozšířena. Prosíme
o odevzdávání pouze kompletních elektrozařízení a nerozbitých světelných zdrojů (jako
jsou kompaktní úsporné zářivky, trubicové zářivky, výbojky či světelné zdroje s LED
diodami). Odebírat nelze nekompletní elektrozařízení, obyčejné žárovky, reflektorové
žárovky ani halogenová svítidla. Děkujeme za jakoukoliv účast v projektu odběru.

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městyse za rok 2010

Dne 16. 6. 2011 schválilo Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy závěrečný účet za
rok 2010. Definitivně tak bylo potvrzeno hospodaření obce v loňském roce. Příjmy obce
dosáhly v tomto roce 16.166.732,-Kč, výdaje byly 21.283.399 Kč. Obec tedy v roce 2010
hospodařila se schodkem ve výši 5.116.667,-Kč.

Zajištění lékařské služby pro děti – přihlaste své potomky do místní
ordinace

V průběhu letošního léta oznámila MUDr. Trnečková, dlouholetá dětská lékařka v naší
obci, že od začátku nového školního roku (tedy od září) u nás už nebude ordinovat kvůli
malému počtu pacientů. Oslovili jsme primáře Jihomoravského dětského centra
specializované zdravotní péče, jejíž pobočka zde působí, MUDr. Slavíka, který přislíbil, že
zdravotní péči pro děti a mládež zajistí. Otevření ordinace bude možné od ledna příštího
roku. Problémem pro otevření nově plánované ordinace je malý počet pacientů, proto
žádáme rodiče, kteří mají zájem do ní své děti přihlásit, aby to oznámili Úřadu městyse
Ostrov.
10

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

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012

Po dvou měsících báječných prázdnin začal další školní rok. Jeho zahájení proběhlo
pod záštitou starosty městyse Ing. Ondřeje Hudce. Kytičkou květů a malým dárkem jsme
přivítali nové žáky z Vysočan a Vilémovic a žáci devátého ročníku se ujali čestného úkolu
přivítat děti, které letos začínají svou školní pouť v první třídě.

Pozvánka na slavnostní otevření nových učeben

Vážení
spoluobčané,
jménem našeho
školního kolektivu
a Městyse Ostrova
u Macochy
vás
srdečně zveme na
slavnostní odpoledne, které se koná u příležitosti otevření nových učeben v naší škole.
Projekt byl podpořen fondy EU – Schola naturalis a Schola litera.

Za Jihomaravský kraj se zúčastní také JUDr. Marie Cacková, členka rady
Jihomoravského kraje, předsedkyně Výboru pro sociální věci, rodinu a zdravotnictví.
Využijte této jedinečné příležitosti se osobně dozvědět co nejvíce informací ze sociální
oblasti. JUDr. Marie Cacková je mimo jiné garantem rozsáhlého slevového projektu –
Rodinné Pasy a Senior Pasy, které jsou připraveny speciálně pro rodiny a naše seniory.
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Slavnostní odpoledne se koná v neděli dne 9. 10. 2011 v 15 hod. na prostranství
před školou, kde bude postaven rozlehlý stan (pro případ nepříznivého počasí,
kapacita více než 300 osob). Jedná se o stan určený k pořádání společenských akcí pro
neziskové organizace, např. školy, místní spolky atd., zapůjčený Místní akční skupinou
Moravský kras, se sídlem ve Sloupě. Tento stan zahrnuje kompletní vybavení pro tyto
společenské akce – profesionální ozvučení, pódium, lavičky, stoly apod.
Program odpoledne:











taneční a dramatické vystoupení žáků naší školy a školky
hudební vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice, pobočka Ostrov
ukázka stepu – škola Blansko
taneční číslo street dance
taneční a dechový orchestr ZUŠ Jedovnice
slavnostní předání nových učeben do užívání žákům
prohlídka nově vybavených učeben
doprovodný program – jízda na koloběžkách, produkty Moravského krasu aj.
Občerstvení zajištěno

Za žáky a kolektiv zaměstnanců ZŠ Ostrov
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

Ukázka práce s interaktivní tabulí

Oba evropské projekty, které naše škola úspěšně čerpá, umožnily pořízení moderních
digitálních učebních pomůcek. Ty nyní spolu s klasickými pomůckami vytvářejí ucelený
soubor, umožňující využívat výhod obojího způsobu výuky. Tím dochází k efektivnější
práci, je podporována vizualizace učení a vlastní učení se stává příjemnějším. Děti tak
vstřebají příjemněji více poznatků.
Jednou z nově pořízených pomůcek je interaktivní tabule, doplněná o interaktivní
učebnice (plně kompatibilní s papírovými učebnicemi, pořízenými v předchozí fázi
kompletní modernizace vybavení školy). Ukázka práce s touto interaktivní tabulí
a interaktivní učebnicí byla předvedena po skončení zasedání zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy ve čtvrtek 15. 9. 2011 v sále kina v Ostrově.

Anglický rodilý mluvčí

Na škole začal od letošního školního roku vyučovat anglický rodilý mluvčí, takže
všichni žáci druhého stupně mají nyní výuku angličtiny obohacenu o kontakt s anglicky
mluvícím lektorem.

Napoleonská bitva

Na louce u koupaliště ve Sloupě bylo slyšet dunění
děl, střelbu pušek a hlasité povely důstojníků. Proč?
Protože hlídku rakousko-uherských vojáků napadl
oddíl francouzských napoleonových vojáků.
Děti škol Cirsia se mohly v rámci ukázky
rekonstrukce napoleonské bitvy na vlastní oči
seznámit s výzbrojí, taktikou a historickými reáliemi
tehdejší nelehké doby.
Žáci naší školy si při pěší cestě do Sloupu a zpět
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ještě navíc protáhli tělo, už trošičku zlenivělé po týdenním sezení ve školních lavicích
a mohli se kochat přicházejícími podzimními barvami.

Další zkvalitňování vybavení školy

Během tohoto roku došlo ve škole k několika výrazným inovacím, které mají za cíl
zkvalitnit a modernizovat výuku a také zpříjemnit prostředí pro žáky navštěvující naši
školu.
Tyto investice byly financovány:
- z celostátního čerpání evropských peněz pro všechny základní školy (Peníze EU do
škol – šablony)
- prostřednictvím projektu EU Schola naturalis (mimořádný a v regionu jedinečný
úspěch při čerpání evropských prostředků)
- díky dlouhodobé maximální podpoře zřizovatele – městyse Ostrov u Macochy





Učebna humanitních studií
(projekt Schola litera – Peníze EU do škol, tzv. šablony), číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1478, 717 000 Kč
10 žákovských počítačů, interaktivní tabule, 2 radiomagnetofony, učitelské
notebooky aj.
Učebna environmentální výchovy
(Projekt Schola naturalis, číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0054, 2 054 000 Kč)
10 žákovských počítačů (typ Vše v jednom, s dotykovou obrazovkou), interaktivní
tabule, interaktivní učebnice, poloprofesionální meteostanice, digitální
videokamera a fotoaparát, notebook Apple, iPad, elektronický mikroskop, GPS pro
práci v terénu, např. záznam trasy, souřadnic, práci s mapou, atd.

Celkem škola využívá 4 interaktivní tabule a 20 interaktivních učebnic, dále již
zmíněnou poloprofesionální meteostanici, GPS, žákovské a učitelské počítače (30),
výukový software a další vybavení dvou nových učeben. Děti budou moci absolvovat
několik zajímavých exkurzí, budou je učit vzdělanější učitelé a žáky celého druhého
stupně učí anglicky mluvící rodilý lektor.








Gymnastický sál – otevřený 25. 3. 2011, investorem byl městys Ostrov u Macochy.
Pořízena 1. část vybavení – 2 žíněnky, 20 míčů různého typu a zaměření, odrazový
můstek, 2 lavičky aj. Celkem za 27 000 Kč.
Pokračuje postupné doplňování a obměna vybavení školní jídelny – pro rozšíření
sortimentu nabídky jídelníčku (celkem 35 000 Kč). V plánu je zakoupení nové
moderní profesionální myčky nádobí.
Bylo dokončeno vybavení všech tříd novými výškově stavitelnými lavicemi. Tyto
lavice splňují veškeré současné hygienické a zdravotní požadavky na školní
nábytek, umožňují komfortní školní práci dětem a především zabezpečují zdravé
sezení s optimálně nastavitelnou výškou jak lavice, tak židličky. (95 000 Kč –
navazuje na předchozí investici do nákupu stavitelných lavic ve výši 122 000 Kč)
Úprava zahrady MŠ – důkladné vyčištění pískovišť včetně celkové výměny písku,
zvětšení podílu zelené plochy a zabezpečení zahrady školky v místě, kde bylo
přerušeno oplocení a kde hrozilo, že by děti mohly vběhnout pod kola
projíždějících vozidel. V další fázi budou pořízeny nové herní prvky (houpačky,
prolézačky atd.) a budou vysázeny okrasné rostliny, které zpříjemní vzhled
zahrady MŠ a přinesou do blízkosti dětí kousek přírody.
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Připravované akce








Na podzim, v druhé polovině října, proběhne výsadba dřevin ve školním arboretu.
Sazenice, instalaci informačních tabulí, nákup materiálu na cestičky atd. je hrazeno
z evropského projektu, o který škola úspěšně žádala na jaře 2011. Jedná se
o projekt, který, kromě vysázení a zřízení arboreta, má za cíl podpořit spolupráci
mezi školou a veřejností a mezi mladší a starší generací.
Odborného patronátu nad výsadbou arboreta si ujali členové místního spolku
zahrádkářů, kteří tak budou předávat své zkušenosti žákům školy včetně podpory
kladného vztahu dětí k přírodě.
Chtěli bychom vás, rodiče a přátele školy a dětí, požádat o přiložení ruky k dílu,
zejména při finalizaci úprav arboreta a přípravy chodníčku. Vlastní výsadbu budou
provádět děti školou povinné, vás, rodiče, bychom rádi požádali o pomoc a dohled
nad touto tvořivou prací dětí.
Rodičovské schůzky – říjen 2011
Celoroční projekt MŠ Od školičky ke škole. V samotném závěru loňského školního
roku proběhla první velká společná akce dětí MŠ a žáků bývalého 7. ročníku ZŠ
„Holštejnská pohádka“. V novém školním roce na úspěšnou spolupráci dětí a žáků
navážeme – tentokráte rozsáhlým celoročním projektem, který bude probíhat
formou společných tvořivých dílen dětí mateřské školy a žáků 8. ročníku základní
školy.
Vzdělávací exkurze pro žáky (Podyjí, Jedovnice, Jeseníky aj.)

Sběr elektroodpadu

Naše škola se zapojila do ekologického projektu základních a středních škol v ČR
zaměřeného na podporu environmentální výchovy – „ekologie v praxi“. Může tak navázat
na aktivity, které již na škole probíhají (projekt Třídění odpadu, Schola naturalis atd.)
Použité elektrospotřebiče lze odevzdávat ve škole panu školníkovi vždy první středu
v měsíci v době od 17. do 18. hod. v prostoru školního dvora. Nejbližší termín je 5. 10.
2011.
Vysloužilým elektrospotřebičem se rozumí malý i velký domácí elektrospotřebič –
vše, co lze zapojit do zásuvky nebo funguje na baterie (lednička, rychlovarná konvice,
vrtačka, zářivka aj.). Další informace lze získat na www.uklidmesisvet.cz nebo na
www.zsostrovum.cz.

Co říci závěrem?

Cílem modernizace vybavení školy a všech investic je zkvalitnit výuku a zpříjemnit
žákům jak učení, tak samotný pobyt ve škole. Snahou školy a celého učitelského sboru je
zajistit dětem kvalitní dobré vzdělání a ve spolupráci s rodiči řádnou výchovu.
Chtěli bychom popřát dětem, aby využily všech výhod nového vybavení, včetně
možnosti výuky angličtiny rodilým mluvčím. Aby až budou jednou odcházet na střední
školy, byly připraveny dobře, a třeba i trochu lépe než jejich vrstevníci.

SRPDŠ PŘI ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY

S novým školním rokem začíná již tradičně činnost i pro členy rady Sdružení Rodičů,
Přátel a Dětí Školy. Letos jsme zahájili výletem pro rodiče s dětmi, podívali jsme se na
hrad Kunětická hora a do Perníkové Chaloupky u Pardubic – muzea perníkářství
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a pohádek. Chystáme opět Drakiádu, Hejkalovu stezku, podle počasí i nějaké zimní
radovánky, samozřejmě ples s pasováním letošních deváťáků a dětský karneval.
Z výtěžků těchto akcí financujeme všem žákům různé školní aktivity, např. cestovné
na vědomostní olympiády či sportovní akce, vzdělávací programy pro 1. i 2. stupeň ZŠ,
vybavení hracích prostor v MŠ, nebo třeba i dopravu na lyžařský výcvik.
Škoda jen, že základna rady SRPDŠ každým rokem ztrácí jednoho člena, ale nikdo
nový se nám na výzvy nehlásí! Do většiny programů tak zapojujeme rodinné příslušníky
nebo známé. Pokud máte někdo chuť se k nám přidat a podívat se na tradiční akce tak
nějak „z druhé strany“, budete vítáni!
Chtěla bych všem dětem popřát úspěšný školní rok, učitelům radost z dosažených
výsledků a rodičům hodně trpělivosti.
Na všechny se těšíme na některé z našich připravovaných akcí:
říjen 2011
5. 11. 2011
17. 2. 2012
19. 2. 2012

INZERCE

Drakiáda se Smajlíkovým dnem
Hejkalova stezka
Ples SRPDŠ
Dětský karneval

Za radu SRPDŠ Petra Škvařilová

SDP ŠVÉDA S.R.O.

Provádíme stavební práce:
Klempířské, tesařské, pokrývačské, zednické, natěračské.
Střechy, drobné i větší opravy, nová výstavba, půdní vestavby RD, opravy komínů –
nadstřešních částí.
SDP ŠVÉDA s.r.o.
Křtiny 208
679 05 Křtiny

tel. 602766714
e-mail: sdpsveda@quick.cz

ZUMBA opět pravidelně v Ostrově (od 12. 10.)
Každou středu od 19 hodin

nová tělocvična ZŠ (vstup hlavním vchodem)
cena 60,- Kč nebo permanentka na 11 vstupů za 500,- Kč
předcvičuje Anežka Štelclová
Aktuální info na www.zumbavilemovice.webnode.cz
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ELEKTROWIN POMÁHÁ CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JIŽ
ŠEST LET

ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci
a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při
nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2011 tedy slaví
šesté výročí své činnosti. Do konce roku 2010 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než
100 000 tun elektroodpadu.
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých
smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby
nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou
takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně
zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 10 %
materiálů, které se staly skutečnými odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem
pro zpětný odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně
odebraných elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to
mimo jiné fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že
se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje
i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou
odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného odběru
a pokrývá 93 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích
vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro,
jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy
a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze
jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.

Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za šestileté období
ušetřily náklady v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím
motivačních programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční
příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech,
například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých
elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze najít na: www.elektrowin.cz.
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich
obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo
je kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo
25 mikroregionů s 349 obcemi a více než 239 000 občanům poskytl možnost odložit do
něj vysloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 tuto možnost využilo 24 svazků obcí
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a mikroregionů se 424 obcemi. Díky putujícímu kontejneru bylo tedy zpětně odebráno
více než 550 tun elektroodpadu. Obcím tak nevznikly náklady na dopravu, manipulaci
a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují při mobilních svozech nebezpečných
nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden rok fungování
přinesly putující kontejnery, dosáhla celkové výše 3 400 000 Kč. Navíc si již obce
a organizující svazky obcí vyúčtovaly více než 1 226 000 Kč jako odměnu za administraci
celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů pro občany obcí.
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých
elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiály
a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu.
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při
pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený
a uzamykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více dní a přitom z něj různí
samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky. Kompletnost
zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře fungujícího systému
zpětného odběru.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 13. schůzi, konané dne 30. 6. 2011:
 souhlasila s uzavřením smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace na
revitalizaci Lopače
 souhlasila s uzavřením smlouvy se Správou CHKO Moravský kras na posečení
mokřadu
 souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na rekonstrukci objektů v areálu
ZEMSPOL v Ostrově u Macochy na porážku krůt
 souhlasila s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí k využívání služeb sběrného
dvora Jedovnice
 souhlasila s uzavřením Smlouvy č. 273 o nájmu hrobového místa č. 355

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 14. schůzi, konané dne 28. 7. 2011:
 souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na provoz Turistického informačního centra
 schválila rozpočtové opatření č. 7 a doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov
u Macochy vzít na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 7
 schválila vyhlášení poptávky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Ostrov
u Macochy – lesnická technika“, schválila firmy, které budou vyzvány k předložení
nabídky:
 ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52E, 644 00 Brno
 ZETECH, s.r.o., U rozvodny 73, 664 52 Sokolnice u Brna
 B AGRO s.r.o., Březová 130, 747 44 Březová
 schválila 19 smluv na pronájem hrobových míst
 schválila 10 dodatků ke smlouvám na pronájem hrobových míst
 schválila smlouvu o zrušení předkupního práva městyse k pozemkům p. č.
354/131 a p. č. st. 558 v k. ú. Ostrov u Macochy podle předloženého materiálu
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Rada městyse Ostrov u Macochy na své 15. schůzi, konané dne 18. 8. 2011:
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy vzít na vědomí plnění
rozpočtu městyse za období 1–7/2011
 souhlasila s přijetím nepeněžního daru barevné inkoustové tiskárny pro ZŠ a MŠ
Ostrov u Macochy
 schválila Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemcích
p.č. 1669/10, 1669/12, PK1647/12, PK1647/13
 schválila přidělení 6 bodů žadatelce o nájem bytu v pečovatelském domě
a schválila pronájem pečovatelského bytu č. 1
 souhlasila s umístěním 2ks reklamních tabulí firmy CAVEX CLUB SpeleoPro, s.r.o.
o rozměrech do 0,6 m2 na pozemku p. č. 1685/1 ve vlastnictví městyse Ostrov
u Macochy a pozemku p. č. st.74/5 ve vlastnictví soukromé osoby
 vybrala na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Ostrov u Macochy – lesnická
technika“ firmu ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52E, 644 00 Brno a stanovila další
pořadí nabídek:
2. B AGRO s.r.o., Březová 130, 747 44 Březová
3. ZETECH, s.r.o., U rozvodny 73, 664 52 Sokolnice u Brna

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 16. schůzi, konané dne 1. 9. 2011:
 doporučila zastupitelstvu schválit zařazení akcí, včetně jejich časového
harmonogramu, do místního programu obnovy venkova městyse Ostrov
u Macochy
 doporučila zastupitelstvu schválit zahájení prací na realizaci změny územního
plánu Os1 – plochy bydlení na pozemcích část p. č. 354/1 a část p. č. 505 a uložit
Radě městyse zajistit vypracování zastavovací studie dotčeného území, včetně
posouzení podloží z hlediska jeho statiky a hygienické nezávadnosti z důvodu
dlouhodobého využití části území jako skládky komunálního odpadu a předložit ji
Zastupitelstvu městyse
 doporučila zastupitelstvu schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK
 schválila kupní smlouvu k nákupu lesnické techniky s firmou ALFA PROFI s.r.o.
 vzala na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2011
 souhlasila s dodatečným povolením stavby garáže na pozemku p. č. 354/57 a
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce.
 schválila výjimku z počtu žáků ve třídách ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve školním
roce 2011/2012 na počet 34
 schválila poskytnutí peněžního daru rodičům dojíždějících žáků do ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy v hodnotě 4.000Kč/žák, celkem 24 a schválila příslušné darovací
smlouvy
 doporučila zastupitelstvu schválit program IV. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy, konaného dne 15. 9. 2011 v 18 hodin v budově kina

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na svém IV. zasedání, konaném dne
15. 9. 2011:
 vzalo na vědomí plnění rozpočtu městyse za období 1–7/2011
19







vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7
schválilo zařazení akcí do místního programu obnovy vesnice, včetně jejich
časového harmonogramu, uložilo RM vypracovat a schválit příslušné evidenční
listy
schválilo zahájení prací na realizaci změny územního plánu Os1 – plochy bydlení
na pozemcích část p. č. 354/1 a část p. č. 505 a uložilo Radě městyse zajistit
vypracování zastavovací studie dotčeného území, včetně posouzení podloží
z hlediska jeho statiky a hygienické nezávadnosti z důvodu dlouhodobého využití
části území jako skládky komunálního odpadu a předložit ji Zastupitelstvu městyse
schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Ing. Květoslav Pekárek, místostarosta
Ing. Ondřej Hudec, starosta

PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
říjen 2011 Drakiáda – termín bude upřesněn

4. 10. 2011 „Celé Česko čte dětem“ - obecní knihovna

Branný závod -součást okresního kola celostátní soutěže
mladých hasičů – okolí KD
Den otevřených dveří ZŠ – Slavnostní otevření enviromentálních
9. 10. 2011 (15:00) učeben pořízených z projektu Schola naturalis
8. 10. 2011

5. 11. 2011 Hejkalova stezka

6. 11. - 27. 11. 2011 Vánoční výstava - Kino

27. 11. 2011 Rozsvěcování vánočního stromu – náměstí městyse

15. 12. 2011 (18:00) V. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov – Kino

Registrováno Okresním úřadem Blansko pod č. j. o370100399. Redakční rada: Michal Kučera, Mgr. Jarmila
Krbečková, Michal Fíbek, Ing. Ondřej Hudec, Ing. Květoslav Pekárek. Fotografie na titulní stránce: Pavel
Kuchař. Vydavatel a adresa redakce: Úřad městyse Ostrov u Macochy. Neprošlo jazykovou úpravou.
Vyšlo v Ostrově u Macochy dne 3. 10. 2011
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