NEDOKONČENÁ
Najít na vrcholu kopce hrad nebo jeho zříceninu není v našich končinách ničím
překvapivým. Jsou sice výjimky, jako třeba hrad Kost postavený v dolíku, aby byl skrytý
vojskům táhnoucím okolní krajinou, ale obvykle stojí hrady na kopci. V údolí očekáváme
spíše přehrady, mosty a jiná vodní díla. I mezi těmito stavbami bychom poměrně blízko
našli výjimku.
Na hřebenu Chřibů, asi kilometr od nejvyššího vrcholu, hned vedle hřebenové cesty, je
k vidění nedokončený železobetonový dálniční most. Na člověka, který o něm předem
neví, zapůsobí jako zjevení. S něčím takovým počítáme stejně málo, jako třeba s tím, že
uvidíme živého vodníka, trpaslíka, lesní vílu nebo kouzelného dědečka. Proč někdo stavěl
most na místě, kde není ani skromný potůček, ani pod ním nevede žádná cesta?
Nevede, ale zřejmě tudy po vybudování dálničního tělesa měla vést hřebenová lesní
cesta tímto plánovaným tělesem přerušená. V lese kolem hřebene najdeme i několikerá
další překvapení, nad nimiž by člověk bez informace o plánované dálnici jen kroutil
hlavou. Propustky pod silnicemi chápeme, ale když komunikace chybí a zvědavý turista
například nahlédne do malého, asi metr vysokého tunelu, jehož portál míjí turistická
značka, zvědavě se jím proplíží na druhou stranu a po povrchu se vrátí zpátky, zjistí, že
ten tunýlek vede z lesa do lesa a pod lesem. Celé to nedokončené dílo začíná dole
u Zástřizel dálničním mostem, který vede z pole na pole a vypadá stejně, jako ten na
hřebeni, jen je o trochu dokončenější a pohodlněji dostupný, přesto však stejně zbytečný.
Nápad vybudovat dálnici od Chebu po Jasinu nebo Chust na Zakarpatské Ukrajině se
objevil brzy po vzniku republiky, ale po válce nebyly prostředky. Vážně se o něm začalo
mluvit v roce 1935 a měl být realizován během 4 let (!!!) pomocí nezaměstnaných, ale
vláda plán ‚smetla se stolu‘. O dva roky později se do věci vložil Jan Antonín Baťa a ještě
před válkou se začalo stavět. Němci za Protektorátu plán převzali a pokračovali v díle ve
zmíněných Chřibech do roku 1942, pak už měli jiné starosti. Vést dálnici po hřebeni „hor“
(ty uvozovky jsem napsal proto, že nejvyšší vrchol je nad mořem jen o 50m výše než
vrchol věže našeho kostela) není tak nesmyslné, jak se může zdát. Při zdánlivě logičtějším
vedením dálnice kolem kopců by se nasbíralo tolik kratších stoupání a klesání, že by
celkové převýšení bylo mnohem větší a navíc by výrazně přibylo problémů
s vykupováním pozemků stovek či tisíců drobných zemědělců, jejich domů, zemní práce
by nabyly na objemu… To může být prvním poučením z tohoto příběhu – nebývá vždycky
nejlepším řešením to, které se jeví na první pohled jako nejjednodušší. Je dobré, když
člověk neřeší situace příliš automaticky a zkusí promyslet i nápady, které zpočátku
vypadají dost šíleně. Někdy se nakonec ukážou jako nejrozumnější.
Více se nás asi dotýká zbytečnost vynaložených prostředků a lidské práce. Nebylo to
naposledy v dějinách naší země, ale v tomto případě takový konec nemohl nikdo
předvídat. Úsloví „Člověk míní, Pán Bůh mění“ bych ovšem upravil, tady si na boha hrál
nenasytný a nenávistný diktátor. Přesto nás to může upozornit, abychom nepodléhali
dojmu, že stačí věci dobře naplánovat. Měli bychom plánovat s pokorou, s vědomím, že
naše plány nemusí být ani jediným, ani nejlepším řešením, a že jejich uskutečnění může
i v osobním životě nakonec zabránit něco nepředvídatelného. Bez plánů a vizí to
samozřejmě nejde, ale snad právě ta pokora při jejich tvoření může zmenšit bolest
a zklamání, pokud nevyjdou, nebo naopak zvětšit naši radost, pokud se je uskutečnit
podaří.
Václav Trmač, farář
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ČESKÉ OSTROVY – TÉMĚŘ ZÁVĚREČNÝ DÍL
Tento třináctý díl uzavírá dlouhodobé pokračování článků o Ostrovech České
republiky. Městečka, vesnice a osady se stejným jménem, jakým se chlubí i město naše.
Dvanáct dílů vycházejících v Ostrovském měsíčníku od dubna 2011 a v Ostrovském
zpravodaji městyse Ostrov u Macochy od prosince 2010. Díky nim jste mohli, alespoň
částečně, nahlédnout do historie i současnosti těchto míst, rozesetých po celé ploše mapy
naší vlasti.
Mnohá jsem navštívil a prohlédl si osobně, jiná znám jen z internetu a díky
informacím místních kronikářů, rodáků, pamětníků, nebo lidiček, kteří zde žijí
v současnosti. Mnohé se asi od doby napsání a vydání článků změnilo, zcela jistě by se
některé věci daly s odstupem času napsat jinak, snad i poutavěji. Ale záměr, seznámit
naše ostrováky s těmi přespolními, mi snad vyšel.
Seriál mohl mít i další díly, Ostrovů je daleko víc, než jen ty, které popisují předchozí
články, ale většinou jde opravdu jen o malinké osady, či samoty, které jsou součástí
nejbližšího většího sídla. Ostrov, část obce Mutěnín v okrese Domažlice. V minulosti
pozoruhodný tím, že se skládal ze dvou obcí stejného jména, ale majitelé byli různí a také
historie šla nezávisle oproti té druhé polovině. Ke sjednocení došlo až v roce 1848. Obec
též rozdělovala stará obchodní cesta, v roce 1739 zde na chvíli působil císařský celní
úřad. V roce 1920 byla Ostrovu povolena jednotřídní obecná škola a o deset let později tu
mělo domov 305 obyvatel. Po roce 1948 byla ves zařazena do hraničního pásma a tím
došlo k její totální devastaci. Nyní zde žijí jen čtyři stálí obyvatelé v jednom domě. Ostrov
u Dobrušky. V dobách minulých zde stálo panské sídlo, lihovar. Nyní zde najdeme pouze
velký, opuštěný statek. Ostrov, část obce Malšín v okrese Český Krumlov. 6. května
1945 tady skončila válka rozmístěním 1. praporu 104. pěšího pluku 26. pěší divize
americké armády. Divize zvané Yankee, nebo zkratkou YD. Další Ostrov, okres Brno –
venkov a obec Žďárec. V současnosti osmnáct adres a 42 stálých obyvatel. O trochu
větší je malá vesnice Ostrov, jež je součástí města Prachatice a žije zde přes 160
obyvatel. Za pozornost určitě stojí i obec Zápy u Brandýsa n. Labem, jejíž součástí je
další Ostrov. Dokonce se k němu váže prý i písnička „ Když jsem jel z Ostrova do
Brandejsa….?“, ale tento hit bohužel neznám. Tato ves byla známa již v roce 1282 a roku
1610 ji zakoupil dokonce i císař Rudolf II. V Ostrově došlo roku 1833, díky objevu
pramene železité vody, k založení lázní. Po znárodnění zde fungovalo noční sanatorium,
ale od roku 1992 dříve známé místo čeká marně na své vzkříšení. Jménem Ostrov se
mohla též chlubit ves v kladenském okrese, první zmínka pochází z roku 1386, o deset
let později je poprvé připomenuta i tvrz, ale toto místo už je dávnou dobu zcela opuštěné.
Stejně jako zaniklá vesnice Ostrov – Werda, která se rozkládala jižně od Sokolova. Život
zde pulsoval téměř 600 let, od roku 1370, až do zániku po roce 1948. V době největšího
rozmachu kolem roku 1877 zde svůj domov mělo přes 340 obyvatel ve dvaapadesáti
domech, ke kterým patřila škola a hostinec. Tato místa v roce 1945 pomáhal osvobodit
347. pěší pluk 87. pěší divize americké armády. Divize zvané Acorn, neboli Žalud.
A tak by se dalo pokračovat dál a dál. Pokud vás téma zaujalo, můžete pokračovat
v pátrání sami a myslím, že každý má šanci na úspěch. Takže přeji příjemnou zábavu
a hodně nových poznatků.
Lubomír Mayer, Ostrov u Karlových Varů

3

PROČ BYLI ZAPOMENUTI?
Zkusme si položit otázku: Co bylo největší tragédií v dějinách naší obce? Byla to doba
husitských válek, plenění války třicetileté, morová epidemie roku 1715 nebo snad
smutně proslulý zločin rodiny Vajckornových z počátku minulého století? Historická data
již zavál čas a o mnohých událostech dob minulých je dnes obtížné nalézt věrohodné
informační prameny. Stopu obrovské tragédie však netřeba hledat v nánosech dávných
časů, neboť je stále živá, i když se z různých příčin může jevit jako již dávno zapomenutá.

Velká válka - vzdálená i krutě blízká
28. července letošního roku si celý svět připomene 100 let od vypuknutí 1. světové
války. Pro mladou generaci je to výročí, které se vynořuje ve školních učebnicích odněkud
z dávné minulosti, podobně jako husitské války, vláda Karla IV. či pád Říma. Přitom je to
z pohledu lidského života docela nedávno. Moji prarodiče první světovou válku prožili
v dětském věku a rodiče se narodili sotva uplynulo jedno desetiletí od jejího konce.
Kruté boje Velké války, jak byla tehdy označována, se odehrávaly stovky kilometrů
od našich domovů. Na rozdíl od bojů války následující přes Ostrov nelétala vojenská
letadla, nebyli zde ubytovaní němečtí vojáci a nespadla zde ani jediná bomba. Přesto život
našich předků poznamenala nesrovnatelně krutějším způsobem, než mnohem více
připomínaná válka následující. 70 mužů z naší obce narukovalo na frontu a 26 z nich se
již nikdy nevrátilo! Představme si 26 rodin bez otce, bez syna…Mnozí z těch, co se vrátili,
si navíc odnesli zranění či duševní trauma na celý život. Že na takovou tragédii nelze
zapomenout? Omyl! Je to neuvěřitelné, ale podařilo se…
Když jsem před časem hledal v okresním archivu podklady pro jednání zastupitelstva
obce, narazil jsem na zápis z jednání našich kolegů před 100 lety. Zápis schůze
z 28. května roku 1916 začínal slovy: „Předsedající zahajuje schůzi sdělením, že jest
přítomno celkem: 3 členi výboru a 2 náhradníci, a že více členů nelze očekávati, poněvadž
jsou vesměs ve službě vojenské…“ Z té strohé úřední formulace mrazí. Kolik členů
tehdejšího obecního výboru se z vojenské služby již nikdy nevrátilo? Na bojištích
1. světové války padlo přibližně čtvrt milionu českých vojáků!

Tradice, která nebyla vhod
Koncem července ozdobí náměstí mnoha metropolí na západ od našich hranic rudé
květy vlčích máků symbolizujících oběti válek. Kalendáře připomenou významné sváteční
dny, proběhnou vojenské přehlídky, zazní projevy státníků a do pantheonů slávy budou
pokládány věnce na počest padlých hrdinů. V našich končinách, až na pár mediálně
prezentovaných výjimek, žádné pompézní oslavy neproběhnou. Možná bude zmíněno
hrdinství legionářů. Ti však tvořili pouze zlomek z celkového počtu mobilizovaných
Čechů. Co ty statisíce ostatních? Že bychom neměli hrdiny? Ale měli! Jen jsou důmyslně
ukrytí a cíleně zapomenutí, navzdory skutečnosti, že jejich statečnost a vojenské umění
byly natolik silné, že jim stavěli pomníky i jejich nepřátelé. Je historickým paradoxem, že
například Italové se dodnes s hlubokou úctou sklání nad obdivuhodnými úspěchy
českých vojáků, kteří v alpských průsmycích dokázali nemožné a zadrželi až
desetinásobnou italskou přesilu tam, kde selhaly pluky z Tyrolska či Maďarska, zatímco
naše vlast na ně tiše i poněkud záměrně, zapomněla.
Komu dnes něco říká bitva na řece Soči, ofenziva u Caporetta nebo boje na Piavě?
Že to snad byly nějaké bezvýznamné šarvátky? Ale kdeže! Pluky z Kroměříže, Benešova,
Vysokého Mýta, Písku a mnoha dalších českých posádek v těžko představitelných
podmínkách boje v pohoří Julských Alp statečně zadržovaly útoky italské armády, která
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chtěla obsadit rakouský (tedy i „náš“) přístav
Terst prakticky až do konce války. Tamní střety
byly nepředstavitelně kruté a v mnohém
předčily zvěrstva druhé světové války.
Těžko si představit realitu, kdy během
jedné z mnoha bitev na sočské frontě dopadlo
na pozice českých vojáků během deseti hodin
dělostřelecké přípravy přes půl milionu (!)
dělostřeleckých granátů. Přesto Italové
neprošli. Možná tam byli i naši z Ostrova. Je to
pravděpodobné. Mnoho by se toho dalo zjistit
o ostrovských vojácích ve vojenských
archivech. Nebojovali samozřejmě jen v Itálii či
dnešním Slovinsku. Je historickým faktem, že
značka Škoda tehdy budila respekt po celém
světě nikoliv coby výrobce automobilů, nýbrž
symbol špičkové technické vyspělosti houfnic a
děl plzeňské zbrojovky. Ale zajímá to dnes
někoho? Nezměrné hrdinství našich předků
(30,5 cm moždíř vz. 16
zůstává utajeno. Jejich jména upadla
– výrobek Škody Plzeň)
v zapomnění. To není výtka dnešní době.
Tragický dějinný úděl generace našich pradědů
má hlubší kořeny. Pokračoval i po roce 1918, kdy válečná vřava umlkla, a vzniklo
samostatné Československo.

Švejk, legionáři a ti ostatní
Nově vzniklý stát z pochopitelných důvodů neměl zájem na tom, aby se připomínalo
hrdinství a vojenské úspěchy statisíců vojáků, kteří bojovali v armádě státu minulého.
Naopak. Na mnohé úspěšné velitele bylo pohlíženo jako na potencionálně rizikové
podporovatele bývalého rakousko-uherského zřízení. Tato zvláštní česká tradice byla
dovedena k dokonalosti o třicet let později, kdy po roce 1948 nový režim pozatýkal
bojovníky ze západní fronty. Ale to je jiná kapitola. Být hrdinou je v českých zemích
zkrátka poněkud rizikové. Být hrdinou se zbraní v ruce, to už je téměř poukázka do
vězení, nebo alespoň k veřejnému zatracení.
Nový stát ale nějaké hrdiny nezbytně potřeboval. Naštěstí tu byli legionáři a jejich
obdivuhodná anabáze napříč Sibiří až do Vladivostoku. Co na tom, že z celkového počtu
Čechů ve zbrani tvořili pouze jednotky procent a poněkud nepatřičně vyzní i připomínka,
že šlo o pluky z větší části sestavené ze zajatců a dezertérů řádné armády. Téměř jako
svatokrádež pak může znít i konstatování faktu, že prvorepublikovými mýty opředená
bitva legionářů u Zborova byla z vojenského hlediska v porovnání např. s bitvou u
Caporetta pouze nevýznamnou šarvátkou, kde navíc bojovali Češi proti sobě. To není
znevažování historie. Legionáři si úctu právem zaslouží. O jejich osudy jsem se zajímal už
jako dítě. Bratr mého dědečka byl jedním z nich. Jeho deník koloval v rodině jako
posvátná dějinná relikvie a při jeho čtení bylo možné vcítit se do pocitů tehdejších vojáků.
Ale proč byly zapomenuty ty statisíce ostatních?
Vymazat z povědomí společnosti odkaz více než milionu válečných veteránů přeci jen
není snadná záležitost. Darem z nebes pro nový stát se stal román Jaroslava Haška Osudy
dobrého vojáka Švejka. Toto dílo svojí nezpochybnitelnou literární kvalitou zasadilo
smrtelnou ránu nepohodlnému odkazu českých vojáků a jejich krvavě vydobyté vojenské
prestiži. Fakt, že poněkud bohémsky založený Jaroslav Hašek v době 1. světové války
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bojoval v uniformě komisaře Rudé armády proti českým legionářům, jen dokresluje ironii
dějin. Účel však světí prostředky. Češi mohli být konečně prezentováni tak, že za
Rakousko- Uhersko, svoji tehdejší vlast, bojovali v podstatě jen naoko a z války si vlastně
dělali legraci. Statisíce mrtvých byly zapomenuty a pomníky oslavující statečnost českých
pluků zůstaly ukryty daleko na vrcholcích Alp, zatímco Haškovo dílo proslavilo českou
literaturu ve světě. Krutá dějinná realita pro pozůstalé i pro ty, co boje přežili…

Patálie s pomníky
Naštěstí nebyli zapomenuti zcela. Když projíždíte obcemi a městy naší vlasti, je velmi
časté, že návsi či náměstí vévodí pomník obětem válek. Zpravidla byl vybudován v době
první republiky a po skončení druhé světové války doplněn o jména těch, kteří zahynuli
v novém konfliktu. Ostrov je v tomto ohledu spíše výjimkou. Má pomníky hned dva. Zato
oba značně diskutabilní. Co vedlo naše předky k tomu, že nepostavili pomník desítkám
svých padlých spoluobčanů na návsi či u hlavní silnice? Možná poněkud trpká zkušenost
se slavnostním odhalením busty císaře Františka Josefa před pohostinstvím u Němců
v roce 1912 a jejím, již mnohem méně slavnostním, odstraněním o 6 let později. Možná se
tehdejší radní domnívali, že se režim zase může všelijak změnit a bourat další pomník už
by bylo přeci jen příliš. Raději tak opatrně zvolili umístění u hřbitovní zdi, aby to bylo
přeci jen důstojné, ale zároveň odkaz těch desítek mrtvých nebyl stále na očích. Možná to
ale bylo zcela jinak.
Paradoxně o mnoho let později na návsi skromný pomník padlým vznikl, ale
obsahoval jen čtyři jména občanů, kteří zahynuli ve válce nové. Na 26 obětí války minulé
už se nedostalo. Kolo dějin se však nezadržitelně točí dál a v souvislosti s připravovanou
revitalizací náměstí ani tento pomník nemá svoji budoucnost jistou.

Stále živý odkaz
Smyslem tohoto čtení ovšem není řešit kam a v jaké formě stavět pomníky. Jde o
zamyšlení, jak rychle lze zapomenout na obrovskou tragédii, a také alespoň střípkem
dějinné mozaiky splatit dluh hrdinům, kteří měli smůlu a zemřeli na špatné straně bojiště
a v nevhodnou dobu. Terst, při jehož obraně padly tisíce Čechů, nakonec stejně připadl
Itálii, stát, za který bojovali, se rozpadl a z nich se stali nepohodlní padlí.
Možná je na čase začít bourat mýty a zamyslet se nad tím, jak jejich památku důstojně
oživit. Není to zbytečné, věřte. Historie totiž skýtá poučení i pro současnost. A nejde jen o
to, že při pohledu na mapu státu, za který bojovali naši pradědové, člověk pochopí
mnohem snadněji, proč se dnes válčí na Ukrajině, kde obyvatelé Lembergu, pardon
Lvova, vnímají naši Evropu zcela jinak než obyvatelstvo na východ vzdáleného
Slavjansku.
Dávná moudrost říká, že národ, který nezná své dějiny, si je bude muset znovu prožít.
Snad se z historie poučíme a budeme této zkušenosti ušetřeni.
Mgr. Josef Škvařil

„Buďte stateční, jako byli vaši vojáci v Krasu (Slovinsko), a vyrábějte jen takové kvalitní
výrobky, jakými byly vaše třistapětky moždíře z plzeňské Škodovky (na fotografii),
a ve společné Evropě se nikdy neztratíte.“
Doporučení předsedy Evropské komise Itala Romana Prodiho Čechům před vstupem České
republiky do EU.
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POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE – UDÁLOSTI ROKU 1960
Vyplácení peněz za odpracované jednotky v JZD za rok 1959.

V neděli dne 14. února 1960 byla v pohostinství u Kučerů připravena slavnost
k vyplácení peněz za odpracované jednotky v místním JZD. Začátek byl stanoven
na 16 hodin. Ve stanoveném čase se scházeli družstevníci do připravené místnosti, kde je
vítala hudba mladých. Při naplněném sále uvítal družstevníky předseda JZD Zdeněk
Šamalík. Ve svém referátě rozebral celou situaci družstva, kde poukázal na věci dobré
i špatné. Po něm pronesl projev tajemník OV KSČ Josef Kocman.
Rok 1959 byl v našem družstvu, jeden z nejšpatnějších vůbec. Plánované jednotky
20 Kčs nebylo dosaženo, vyplácelo se 16 Kčs. Slavnost však i těmito špatnými výsledky
neutrpěla nijak na své veselosti. Všichni přítomni byli pohoštěni masitým jídlem a tanec
byl až nadmíru veselý, poněvadž poslední účastníci se rozcházeli až v 5 hod. ráno.
Tentokráte zde však byla výjimka, ženy družstevnice vedly, byly hlavním pilířem veškeré
nálady a veselosti.

MDŽ 1960

V neděli dne 6. března 1960 byla v naší obci konána slavnost MDŽ. Členové osvětové
besedy měli za úkol připravit místnost v pohostinství u Kučerů. Začátek slavnosti byl
určen na 14:30 hod odpoledne.
Místní rozhlas na počest tohoto svátku vyhrával a zval naše občany k této slavnosti.
Každá žena při vstupu do místnosti dostala čokoládu a kartonek, který malovaly děti
ve škole k 50letému svátku MDŽ.
Místní hudba mladých vítala hosty, kterých byla přeplněná místnost. Jako první
o významu tohoto dne přednesla referát učitelka Klenová, po ní pak zhodnotil práci žen
předseda MNV Jos. Kuběna. Po svém referátu rozdal čestná uznání od rady ONV ženám,
která mají zásluhy o práci ve veřejném životě naší obce. Poté začal vlastní program, který
měly školní děti od nejmenších až po největší. Tentokráte účinkovaly poprvé také děti
mateřské školky. Program trval celé 2,5 hodiny a účastníci byli plně spokojeni.

Rybolov 1960

V sobotu dne 2. dubna 1960 prováděli členové rybářského spolku z Rájce n/Svit.
výlov našeho rybníka. Toto neobvyklé jarní datum bylo proto, že rada MNV nemohla
vyhovět jarní žádosti v podzimních měsících, jelikož se jevil nedostatek vody a
z bezpečnostních důvodů nemohlo být povoleno vypuštění rybníka.
Výlov byl velmi pěkný, snad svojím výsledkem i překvapil. Množství krásných kaprů,
téměř s malým váhovým rozdílem 2,5 až 3 kg se stalo kořistí rybářů. Nechybělo i několik
pěkných štik. Členové rybářského spolku mají tento rybník pronajat za 500 Kčs ročně.
Pronajimatelem je místní JZD.

Zlatá svatba manželů Kuchařových

Dne 12. dubna 1960 se konala zlatá svatba manželů Jana a Růženy Kuchařových
z č. 14. Tento akt, i když velmi důstojný, byl na druhé straně dosti skromný, poněvadž
manželé Kuchařovi, bývalí zemědělci z povolání, žijí z menšího důchodu, bez rodinných
příslušníků - děti neměli. Zúčastněna byla sestra ženichova 75letá Marie Kakáčová
z č. 106.
Jan Kuchař je stár 81 roků, jeho manželka 72 roků, dosud jsou z části zdrávi.
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Zlatá svatba manželů Kakáčových z č. 172

Dne 19. dubna 1960 tj. na Velikonoční pondělí se konala zlatá svatba manželů Jana
a Filipky Kakáčových z č. 172. Manželé Kakáčovi žijí již sami dva jako důchodci. Jan Kakáč
byl dlouholetým zaměstnancem ČKD Blansko, odkud odešel do své penze. Z dětí mají
3 provdané dcery a ženatého syna. Filipka Kakáčová je 71 roků stará, Jan Kakáč 74 roků,
oba dosud čilí a zdrávi.
Jan Kakáč je ve svém věku zaměstnancem místního JZD, kde je velmi platnou pracovní
sílou.

Snížení cen

V neděli dne 24. dubna 1960 hlásily naše radiostanice, radostnou zprávu, osmé
snížení maloobchodních cen, různých druhů spotřebního zboží. Podobné zprávy potom
přinášel všechen tisk. Zřejmě, že byly sníženy ceny na takovém zboží, kde naše národní
hospodářství podává dobré výsledky.
Cukr byl snížen z 9,60 Kčs na 9 Kčs na jednom kg, elektrický proud byl snížen z 80 hal.
za jeden KW na 70 hal. Televizor značky „Aleš“ byl zlevněn o 900 Kčs, „Rubín“ o 900 Kčs,
„Mánes“ a „Narcis“ o 500 Kčs. Dále potom byly sníženy veškeré rybí konzervy, některé
druhy dětských oděvů, fotoaparáty a různé jiné zboží.
Nemohly být sníženy zemědělské produkty, poněvadž na úseku polnohospodářství
nejsou dosud výsledky plně uspokojující. Avšak snad světovou událostí je zde to, že
na všech našich školách, budou počínaje školním rokem 1960 veškeré knihy zdarma.
Finanční položka na tyto věci činí ze státní pokladny 4 miliardy Kčs.
Tímto jsme se stali prvním státem světa, který dává mladé generaci tyto výhody, což
je ovšem výsledkem socialistického řízení našeho státu.

1. máj 1960

V letošním roce se slavil 1. máj v rozdílných podmínkách od let minulých. Rok 1960 je
u nás slavným výročím 15 let osvobození, je to rok, kdy budeme v červnu pořádat v Praze
druhou celostátní spartakiádu a budeme také končit druhý pětiletý plán. Proto k prvnímu
máji přinášel náš tisk spousty hesel, která byla v májových průvodech nesena na vkusně
upravených transparentech. Tak jako jiná léta, byla v naší obci utvořena májová komise,
která se o tyto oslavy starala. První máj připadl na neděli a počasí bylo dosti uspokojivé.
Místní rozhlas tohoto dne již brzy ráno vyhrával a v 8 hod. se začali účastníci
shromažďovat u budovy MNV.
Pořadatelé se starali o to, aby byl průvod řádně zformován a dal se včas do pohybu
směrem ke Sloupu. Velmi pečlivě měly vše připraveno děti se svými učiteli. Starší
důchodce a matky s dětmi odvážel autobus ČSAD. Ve Sloupě, kde byli shromážděni
občané z několika okolních vesnic, vyslechli všichni společný projev o našem stávajícím
a budoucím hospodaření a politickém boji na poli mezinárodní situace. Po ukončení
se vraceli všichni opět v průvodě domů, aby se druhého dne zapojili zpět na všech úsecích
našeho průmyslu a hospodářství a budovali tak jednotnou silnou socialistickou vlast.

Oslavy 15. výročí osvobození

V sobotu dne 7. května 1960 se konaly v naší obci oslavy 15tého výročí osvobození.
Tak, jak bylo velkolepě oslaveno toto vzácné výročí v Praze a Bratislavě vojenskými
přehlídkami, tak i v naší vesnici byla tato oslava dosud nejdůstojnější. V tento večer
se sešli naši občané s dětmi na starém hřišti za větrným mlýnem na „Končinách“ odkud
za doprovodu místní dechovky vyšel lampiónový průvod. První zastavení bylo u pomníku
padlých. Po referátu předsedy MNV odešel průvod k budově Národního výboru, kde byl
předveden velmi pěkný program.
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Pod pavlačí budovy, za vedení učitele hudby s. Kocha zahrál hudební soubor školních
dětí různé skladby. Byly to děti různého věku hrající na housle a dvě chromatické
harmoniky. Po nich potom nastoupil pěvecký soubor od těch nejmenších až po největší,
kteří zazpívali řadu pěkných písní.
Občané byli nadšeni tímto krásným programem a odměnili účinkující mládež
bohatým potleskem. Druhého dne tj. v neděli 8. 5. jely tyto soubory předvést tento
program do Molenburka.

Tragédie Václava Jedličky č. 42

Ve středu dne 18. května 1960 se bleskově rozlétla po naší vesnici smutná zpráva.
Na dně propasti „Macochy“ na pokraji jezírka byla nalezena mrtvola 21letého Václava
Jedličky z č. 42. Jmenovaný byl u své matky naposled 11. května, tj. v den, kdy byla
výplata v Adamovských strojírnách, kde pracoval. Téhož večera byl v místním kině
a potom se bavil v pohostinství u Němců a u Kučerů, kde se o tomto svém úmyslu zmínil,
ovšem nikdo z přítomných toho nebral v úvahu. Této noci se již domů nevrátil. Když byl
však již týden nezvěstný, nešťastná matka toho oznámila SNB. Po ověření různých věcí
vedla první cesta k Macoše, kde byl v jezírku nalezen.
Václav Jedlička pocházel z desíti dětí, z nichž dvě zemřely jako malé a 22letý bratr
Josef byl roztrhán třaskavinou v roce 1946 na vilémovské silnici. Sám byl nejmladší
a dosud jsou na světě 4 bratři a 2 sestry. Svůj mladý život utratil naprosto bezdůvodně.
Chyběly mu pouze nějaké věci, aby měl lepší rozhled, snad mu chyběla i láska k práci
a láska ku své starostlivé matce, vdově, které způsobil tu největší bolest.
Mladý člověk, před kterým je otevřen celý svět, se nedovedl vypořádat se svými
osobními nedostatky a myslel si, že je jediné východisko utratit svůj mladý život
v nejkrásnějším měsíci máji. Pohřeb byl stanoven na 23. května 1960 v Brněnském
krematoriu.

Oslava mezinárodního „Dne dětí“

Ve středu dne 1. července 1960 byl jako každoročně slaven mezinárodní den dětí.
Poněvadž to byl všední den, konaly se oslavy ve škole. Mladší ročníky měly oslavy v jedné
třídě, starší pak ve druhé. Na oslavu byli pozváni zástupci MNV a členky Výboru žen.
Oslavu zahájil politický pracovník z okresního výboru KSČ. Členka Výboru žen Marie
Ježková potom vyprávěla dětem o svém životě v dětství asi před 60 léty. Zřejmě, že na ni
ze strany dětí bylo učiněno mnoho dotazů, které jim musela zodpovídat. Po ukončení této
besedy odešly všechny děti do školní jídelny, kde byly pohoštěny obloženými chlebíčky
a čajem. Po pohoštění se o další zábavu postaral pěvecký a hudební soubor naší školy,
čímž byl tento radostný dětský den zakončen.

Změna ulice

V úseku naší obce pod „Humny“ a na „Bělé“ se rozprostírá farská zahrada. Na Bělé
v sousedství této zahrady bydlí občané Jar. Sedlák č. 52, Rud. Kuběna č. 202, Anna
Němcová č. 281, Rud. Šebela č. 194, směrem pod Humny pak bydlí Fr. Zouhar č. 74,
a Milan Buchta č. 167. Jmenovaní jsou majitelé svých rodinných domků, kde byli až dosud
velmi omezeni životním prostorem. U některých domků nebyly žádné zahrádky a ani ne
dvorky. Tito občané si po vzájemné dohodě podali společnou žádost na MNV aby jim část
této zahrady byla odprodána. Za účelem toho byl zavolán na MNV farář Antonín Lehraus,
aby se k této žádosti vyjádřil. Vyjádřil se ale záporně. Proto později byla podána žádost
nová na církevní konsistoř v Brně. Avšak ani zde se nenašlo plného pochopení
na církevních hodnostářů a musela se hledat cesta přes Krajský národní výbor v Brně.
Jistě, že to bylo překvapení, když jednoho dne se dostavili na náš Národní výbor
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funkcionáři z KNV Brno i s církevním hodnostářem s konsistoře, aby si žádost ověřili
na místě samém.
Všichni uznali, že žadatelé toto skutečně potřebují a žádost byla v krátké době
vyřízena. Jako oplocení v tomto úseku byl starý nevzhledný kamenný taras s nízkým
plůtkem. A tak na podzim roku 1959 se dali tito občané do práce. Starý taras zbourali
a do hloubky 8 metrů do zahrady postavili pěkný nízký taras a začali si budovat svoje
zahrádky. Bylo to mnoho namáhavé práce, ba i finanční náklady. Starou hranici posunuli,
aby se rozšířila ulice, která dělá vjezd k těmto domkům. Dosud stará, nevzhledná a úzká
ulička nabyla jiné tváře. Dnes je zde po celé délce betonový tarásek a drátěné pletivo.
Vznikla zde vzhledná 6 m široká ulice, čímž přibylo naší obci kus pěkného a upraveného
úseku.
Ing. Ondřej Hudec, starosta

STABILNÍ VÝKONY A-MUŽSTVA ZNAMENAJÍ POHODLNOU JARNÍ
ZÁCHRANU

Konec fotbalové sezóny je na spadnutí. Očekávaný boj o záchranu nakonec nebyl tak
vyčerpávající. Důvodů je několik. Oproti podzimní části jsme měli výrazně méně
zraněných hráčů – jediným, kdo dlouhodobě absentoval, byl Mirek Gross, částečně
i brankář David Konečný.
Více vynucených absencí nebylo a tak jsme mohli spoléhat na ustálenou sestavu a
v některých případech i kvalitní lavičku náhradníků. Zvládali jsme důležitá utkání,
zejména na domácím hřišti – vyšel nám vstup do soutěže, kde jsme na domácím hřišti
v přímém souboji o záchranu porazili Benešov (4:1) a v dalším domácím utkání Velké
Opatovice (4:2).
Líbit se musela také nečekaná kanonáda proti B-týmu Ráječka (7:0). Zlepšené
výsledky na hřištích soupeřů – zejména vydřená vítězství ve Skalici a v Lažanech (obě
1:2) pro nás znamenají body navíc. Jako dobré výsledky lze hodnotit i remízy z Knínic, či
Vísek (obě 1:1). Potrápili jsme favority – všechna mužstva z první pětky jsme dokázali
potrápit a obrat o body – se Svitávkou (0:0), Letovicemi (3:3), v Knínicích, Vískách
a Skalici.
Vyhnuli jsme se nekonečné sérii porážek – během podzimní části jsme museli
skousnout 8 porážek v řadě. Na jaře jsme prohráli zatím 2 utkání – v Adamově (5:2) a
s Vranovou (1:3). Po každé porážce jsme navíc dokázali hned bodovat. Méně penalt
a červených karet – penalta se proti našemu mužstvu během jarní části sezóny nekopala
vůbec, červené karty jsme nakonec obdrželi dvě, ale až v závěru sezóny. Poslední utkání
sehrajeme na půdě vítěze naší soutěže – v Kunštátu. Přesto je jisté, že neskončíme hůře
než na 10. místě a s velkým náskokem na sestupové pozice. Jaro tedy můžeme hodnotit
jako povedené. Střeleckou tabulku vede před posledním utkáním v Kunštátě Mirek Gross
(8), následují Karel Gryc a Michal Nezval (oba po 7), Luboš Dáňa a Radek Randula (oba 6),
Pavel Flek, Jakub Kostka a Roman Piták (všichni po 4).
Hráči mladší přípravky mají za sebou premiérovou sezónu, v průběhu které
se výkonnostně hodně zlepšili. Vysoké prohry, které jsme mohli zaznamenat v úvodu
sezóny, se postupem času snižovaly, přibylo více vyrovnaných utkání a dokonce naši
nejmladší okusili chuť vítězství. To vše za velkého nadšení dětí i rodičů. Protože nám dětí
neubývá, právě naopak, rozhodli jsme se do další sezóny přihlásit dvě družstva mladší
přípravky, aby mohlo chuť mistrovských utkání okusit co možná nejvíce dětí.
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Ve druhé
polovině
léta
budeme budovat automatické
zavlažování. Podařilo se nám totiž
získat
dotaci
z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
které
se rozdělují
prostřednictvím
Fotbalové
asociace
České
republiky
v programu
„Zelený
trávník
2014“. Dotace ve výši 350 tis. Kč
máme v tuto chvíli přislíbenou
a pokračujeme
v administraci
projektu. Díky přidělení plné
částky tak nebudeme muset
do zavlažování investovat ani korunu ze svých prostředků.
Nejen všem příznivcům kopané v naší obci přejeme příjemné léto a na podzim se zase
těšíme na další fotbalová klání.
Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PROJEKTU OBECNÍ KNIHOVNY
„UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 se do Obecní knihovny v Ostrově dostavili žáci ZŠ Ostrov a také
autobusem přijeli žáci ze ZŠ Vysočany, aby si převzali knihu Abeceda z rukou pana
starosty, jako odměnu za účast ve výše jmenovaném projektu.
Na úvod tohoto setkání připomněla paní knihovnice všechny proběhlé aktivity
(návštěvu ostrovské knihovny, výstavku výtvarných prací těchto dětí v knihovně, jarní
tvořivou dílnu a v obou třídách také proběhl „Týden s knihou“, kde žáci pracovali
s knihami ve škole) a přivítala také hosty tohoto odpoledne. Byli jimi pan starosta
Ostrova Ing. Ondřej Hudec a paní ředitelka vysočanské školy Mgr. Jana Sehnalová. Děti
také doprovodila paní učitelka Jitka Haváčová a jejich maminky.
Potom následovala krátká pohádka z nové knihy s názvem A jako abeceda. Při ní
se děti
zklidnily
a se zaujetím
poslouchaly. Žáci z obou škol
se také
představili
v krátkém
programu, ve kterém vystoupili
nejdříve žáci z Vysočan s básní
plnou písmenek – Abeceda a žáci ze
ZŠ Ostrov zazpívali pěknou písničku
a také přednesli dvě básně.
Krátký proslov pana starosty
se zaměřil na pochvalu pro děti
za jejich pěknou práci a vyzval děti
k ukázce
čtení.
Potom
už
se prvňáčci
střídali
jeden
po druhém ve čtení z knihy Abeceda
a po přečtení jim knihu slavnostně
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pan starosta předal.
Nechyběla velká pochvala všem zúčastněným, jak od pana starosty, tak od paní
ředitelky, která také k žákům promluvila. Na závěr čekali na žáky sladkosti a malý dárek
od paní knihovnice.
Poté se opět všichni rozešli a rozjeli ke svým domovům a my všichni si jen teď
budeme přát, aby kniha Abeceda nebyla pro naše děti knihou poslední, ale aby byla první
knihou, která je přivede ke čtení dalších.
Závěrem chci poděkovat vedení obce za podporu všech aktivit v obecní knihovně
a také paní učitelce Haváčové za spolupráci při konání tohoto projektu.
Mgr. Soňa Švrčinová

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍ KNIHOVNY OSTROV U MACOCHY O PRÁZDNINÁCH
V době od 15. 7 – 18. 8. 2014 bude knihovna uzavřena z důvodu dovolené.
Knihy před uzavřením knihovny čtenáři vracet nemusejí a mohou si je zapůjčit i přes
prázdniny.

HASIČI NEZAHÁLEJÍ
Opět začala sezóna sportovních bojů mezi družstvy mladých hasičů a také
mezi družstvy dospělých. Letos jsme zahájili měření sil a dovedností mladých hasičů se 4
družstvy a se 3 jednotlivci.
Proběhlo již několik soutěží, kde jsme byli úspěšní, ale také kde se naprosto nedařilo.
Soutěžní maraton u mladých hasičů byl zahájen již na podzim v programu hry Plamen.
V tomto seriálu skončili starší žáci na 9. místě a mladší žáci na 17. místě. Musím
konstatovat, že takové umístění je velmi dobré, protože tato družstva ve svých
kategoriích začínají. V kategorii jednotlivců závodí za nás dvě dorostenky a jeden
dorostenec. Ve velmi silné konkurenci dosáhly dorostenky na 6. a 1. místo s postupem
do krajského kola a dorostenec na 1. místo s postupem do krajského kola.
Na jaře začal další seriál Okresní ligy mládeže, kde se držíme v první desítce. V rámci
tohoto seriálu byly pořádány závody mladých hasičů 21. 6. 2014, kde změřili svoje síly
a dovednosti mladší žáci, starší žáci a jednotlivci dorostenek a dorostenců. Tyto závody
jsme pořádali na nově zbudované trati okolo fotbalového hřiště. Snad se všem, kdo
se přišel podívat, závody i trať líbily.
Výstavbu této trati jsme zahájili na jaře 2011. Za tři roky usilovné práce jsme
se konečně dočkali. Za tu dobu bylo odpracováno několik tisícovek brigádnických hodin
s nákladem zhruba 280 000Kč. Touto cestou chci zároveň poděkovat Městysu Ostrov
a všem sponzorům za podporu v této činnosti.
Také se chci zmínit o družstvech mužů a žen, kteří se zúčastňují závodů Velké ceny
Blanenska a Prostějovska. I jejich výsledky nejsou vůbec špatné. Pokaždé se umístili
na bodovaných místech.
V rámci seriálu Velké ceny Blanenska budeme pořádat závody, které se budou konat
13. 9. 2014.
Tyto závody pořádáme místo nočních závodů. Všechny příznivce zveme a přijďte
podpořit naše družstva.
František Nejezchleb
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ČINNOST SRPDŠ
Naše sdružení podniklo od začátku roku několik pravidelných akcí, které se již pevně
zakotvily v kulturním kalendáři našeho městyse. Vedle masopustu, školního plesu
a dětského karnevalu, je to i novinka z loňského roku, kterou je jarní a podzimní bazárek
dětského oblečení a sportovních potřeb. I když bazar rozhodně nepatří k největším akcím
tohoto druhu, odezva je dobrá a využívá ho mnoho lidí, jako vítanou možnost obnovy
sezónního vybavení svých ratolestí.
Mohl bych psát i o dětském dni, Hejkalově stezce a dalších veřejných projevech
našeho sdružení, ale všechny tyto aktivity jsou jen částí naší činnosti. Dalším, méně
zřetelným dílem našeho poslání, je podpora ostrovské školy. Ta se děje hlavně formou
finančních příspěvků na konkrétní akce. Přitom se však snažíme, aby žádná ze školních
složek nepřišla zkrátka.
Například v letošním roce jsme dotovali dopravu na lyžařský výcvik částkou 7.500,-,
divadlo pro I. stupeň 3.219,-, dopravu na divadelní vystoupení pro školku 1.629,a koncem června zaplatíme dopravu do divadla i druhému stupni.
Jak vidíte, částky nejsou sice nikterak horentní, nicméně rozhodně je nelze označit
za zanedbatelné.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří nám pomáhají, ale zároveň
bych měl jednu prosbu. Bývalo
zvykem, že v SRPDŠ byl alespoň jeden
zástupce z každého ročníku a školky.
V současné době je nás sotva polovina,
což představuje jakési organizační
minimum. Zvláště pak bavíme-li
se například o školním plesu.
Být členem našeho sdružení
nepředstavuje
v žádném
případě
povinnou účast na každé akci. Je to jen
o dobrovolné spolupráci, která nemusí přesáhnout jeden den v roce. To právě záleží jen
na našem počtu.
Zvažte, prosím, zda byste nebyli ochotni pomoct.

Připomínám, že letošní výlet se bude konat 6. září a pojede se do ZOO Zlín. V případě,
že se hodláte zúčastnit, je třeba, abyste doručili návratku a poplatek za dospělou osobu,
který činí 50 Kč, do konce června. Poplatek je nevratný.
Předseda SRPDŠ Michal Preisler

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Zateplení budovy ZŠ se blíží ke konci
Během posledního půl roku se budova naší školy změnila k nepoznání – díky dotaci
na zateplení, kterou jsme získali v loňském roce. Stavební práce, které měly být ukončeny
do konce května, sice stále pokračují, ale postupně se blížíme ke konci. Hotovo je již více
než 80% prací. Kompletně dokončena je výměna oken a dveří a zateplení střechy, nyní
se dokončují práce na fasádě. Z celkových nákladů 14 mil. Kč bylo realizováno
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a vyfakturováno již téměř 11 mil. Kč. Již jsme obdrželi první část dotace, která přesahuje
7,5 mil. Kč. Další žádost o platbu chystáme. Stavba bude dokončena v průběhu července.
Bouřlivou debatu vyvolalo barevné řešení zateplené ZŠ. Jelikož se jedná o školu,
upřednostnili jsme veselejší variantu s větším množstvím odstínů. Je mi jasné, že
s výběrem barevného řešení nebude souhlasit spousta kritiků, protože zavděčit se všem
nelze. Přesto jsem přesvědčen o tom, že naše volba byla správná a postupem času budou
na vzhled naší školy pyšní nejen její žáci, ale celá veřejnost.
Zateplení Úřadu městyse je již dokončeno
V souběhu se zateplením ZŠ jsme v letošním roce zateplovali i budovu úřadu – rovněž
financováno z dotace. Zateplení
úřadu je již kompletně hotové.
Kromě zateplení fasády, byla
zateplena rovněž podlaha na půdě
a otopná soustava byla osazena
termohlavicemi. Mimo tyto práce
jsme se rozhodli ještě opravit
střechu budovy. Rovněž u této akce
máme již proplacenu první část
finančních prostředků ve výši téměř
1mil. Kč. Zbývající prostředky budou
proplaceny
po administrativním
dokončení projektu.

Všechny kompostéry jsou již rozdány
V minulém vydání zpravodaje jsme zveřejnili informaci o tom, že obec získala dotaci
na podporu likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů – tedy na nákup
kompostérů. Dodávka vlastních kompostérů proběhla v měsíci dubnu a od té doby byly
distribuovány mezi přihlášené zájmece. Všechny kompostéry jsou již rozdány. Věřím, že
kompostéry budou využity k záměru likvidace biologických materiálů a tím klesne podíl
tohoto odpadu v našich popelnicích. Finanční prostředky již byly naší obci proplaceny,
výše dotace se vyšplhala na konečných 530 tis. Kč.

Na akci „Revitalizace náměstí“ již známe dodavatele
Příprava na I. etapu revitalizace náměstí se blíží ke konci. Od měsíce dubna probíhalo
výběrové řízení, které bylo ukončeno na konci měsíce května. Nyní čekáme na potvrzení
správnosti výběrového řízení poskytovatelem dotace – Regionálním operačním
programem Jihovýchod (z tohoto programu čerpá naše obec poprvé v historii!).
Po uplynutí lhůty můžeme podepsat smlouvu s vítězem výběrového řízení (H3
Inženýrské stavby, spol. s.r.o. z Blanska) a zahájit stavební práce. Reálně by tak mohla být
zahájena stavba v první polovině července. Termín dokončení je stanoven na konec
měsíce října. Celkové náklady se blíží k 6,5 mil. Kč. Jelikož budou dotace z této stavby
vyplaceny až zpětně, musí obec přijmout úvěr (ve výši 5 mil. Kč), kterým bude tuto
stavbu spolufinancovat. Úvěr bude jednorázově splacen po dokončení stavby
a proplacení finančních prostředků z dotace, nejpozději do 31. 3. 2015.
Rekonstrukce průtahu obcí bude zahájena ve druhé polovině letošního roku
S realizací dlouhodobě diskutované stavby – rekonstrukce komunikace od rybníka
směrem ke hřbitovu se začne ve druhé polovině letošního roku. Od roku 2011 byl
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vypracován projekt pro územní rozhodnutí s vlastním vydáním tohoto dokumentu v roce
2012. V loňském roce zpracovávala projekční firma projektovou dokumentaci
pro stavební povolení na tuto stavbu a začátkem letošního roku byl projekt dokončen
a již je vydáno pravomocné stavební povolení. Na začátku června pak byla podepsána
smlouva mezi obcí a SÚS JMK o postupu prací při vlastní realizaci. V průběhu letních
prázdnin by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Ve druhé
polovině tohoto roku se tak začne realizovat I. etapa této dlouho očekávané stavby.
Opravena bude část komunikace od kostela ke hřbitovu. Celkové náklady této části stavby
se dle rozpočtu projektanta blíží 10 mil. Kč.

Závěrečný účet za rok 2013
Dne 12. 6. 2014 schválilo Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy závěrečný účet
za rok 2013. Bylo tak potvrzeno hospodaření obce v loňském roce. Příjmy obce dosáhly
v tomto roce 18.294.059,-Kč, výdaje byly 16.775.316,- Kč. V loňském roce jsme
dokončovali stavbu „Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření“, do které jsme
investovali cca 1,3 mil. Kč (část těchto prostředků byla čerpána z dotace ze SFŽP). Více
finančních prostředků si loni vyžádal již jen projekt související s „Revitalizací Lopače“
a tím byla stavba čerpací stanice u kulturního domu, která nás vyšla na 2,4 mil. Kč (téměř
2,2 mil. Kč jsme čerpali z dotace JMK a plusovosti, kterou obec disponovala v rámci
Svazku VaK). Další velký výdaj si vyžádali přípravné práce na zateplení ZŠ – téměř
1,25 mil. Kč. Posledním větším výdajem byla oprava dětského hřiště u MŠ – 530 tis. Kč (z
toho 370 tis. Kč z MMR). Z malých akcí je možné jmenovat např. opravu knihovny (cca
220 tis. Kč), nebo opravu části střechy na budově staré školy (250 tis. Kč). Menší dotace
byly čerpány z prostředků Jihomoravského kraje – výstroj a výzbroj jednotky SDH (30 tis.
Kč), provoz turistického informačního centra (37 tis. Kč). Další náklady byly spíše
provozního charakteru – příspěvek pro ZŠ (1,75 mil. Kč), provoz a opravy kulturního
domu (540 tis. Kč), veřejné osvětlení (200 tis. Kč), sběr a svoz odpadů (cca 800 tis. Kč)
a další. Výdaje v minulém roce ještě ovlivnily a až do roku 2020 budou ovlivňovat úvěry
obce přijaté v létech 2008 a 2010. Splátky úvěrů v minulém roce činily 900 tis. Kč, úroky
z těchto úvěrů pak přesáhly dalších 200 tis. Kč. Přesto naše obec hospodařila
s přebytkem. Na účtech jsme totiž měli na konci roku 2013 o více než 600 tis. Kč více, než
na jeho začátku.
Zákaz podomního prodeje
V minulém vydání zpravodaje jste byly informováni o zákazu podomního prodeje.
Rada městyse musela na výzvu Jihomoravského kraje vytvořit tržní řád, v jehož rámci je
podomní prodej zakázán. Přestože je toto nařízení v platnosti, naši obec stále navštěvují
podomní prodejci a snaží se mnohdy nekale vynutit na našich občanech nevýhodné
smlouvy. Žádám proto všechny občany o předání informace na úřad, když se v blízkosti
jejich domu objeví podomní prodejci. Rychlá informace může některé naše spoluobčany,
zvláště důchodového věku, ochránit před nepříjemnostmi spojenými s vyvázání se
z nevýhodných smluv.

Odpočinková místa v lesích jsou hotová
V loňském roce jsme získali dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu
na výstavbu odpočinkových míst v lesích. Tato místa byla realizována v měsíci květnu
a dnes již mohou sloužit pro turisty i místní občany. Byla vytvořena celkem
3 odpočinková místa, dvě z nich jsou umístěna v obecním lese mezi Vintoky a Macochou
a třetí je u Císařské jeskyně.
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V rámci tohoto projektu byly
ještě pořízeny 2 srubové sety
a odpadkový koš k rybníku.
Celkové náklady se vyšplhaly
na 110 tis. Kč a jsou kompletně
hrazeny z prostředků dotace.

Další schválené dotace
Již v loňském roce jsme
podali
žádosti
o dotace
na zateplení kulturního domu,
staré školy a výměny otopné
soustavy v budově ZŠ. Všechny
tyto projekty jsou již schváleny
a v příštím roce se budou realizovat. Celková výše dotací se blíží k 10 mil. Kč. Ve složitém
administrativním procesu jsme pokročili prozatím nejdále při akci na zateplení
kulturního domu, kde připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. U ostatních
dvou čekáme na podklady od poskytovatele dotace, tedy Státního fondu životního
prostředí. Díky těmto financím se tak v příštím roce dočkají zasloužené opravy další
2 velké budovy v majetku obce. Rovněž oprava topení v ZŠ bude velkým přínosem.
O menší dotace jsme žádali také Jihomoravský kraj. V letošním roce jsme tak získali
další finanční prostředky na zateplení ZŠ (200tis. Kč), díky kterým snížíme naši finanční
spoluúčast na této investičně náročné stavbě. Dále jsme získali 45 tis. Kč na provoz
turistického informačního centra a ve spolupráci se ZŠ jsme obdrželi 64 tis.
na vybudování ekologických odpočinkových zón v ZŠ.

Změna zarybňovacího plánu rybníku
Stejně jako v jiných případech revitalizovaných vodních ploch i v našem rybníku
se začalo masivně dařit vegetaci – rybník se nám začal zelenat. Proto jsme urgovali
Agenturu ochrany přírody a krajiny s žádostí o změnu zarybňovacích plánu a o povolení
býložravých ryb. Tento plán byl změněn a v brzké době bude do našeho rybníku nasazena
násada dvouletého amura bílého, který by měl tyto rostliny eliminovat. Rovněž bychom
se rádi pokusili o mechanické vyčištění vodní plochy od těchto rostlin tak, aby bylo
možné využít rybník ke koupání stejně jako v loňském roce.

Kulturní akce pořádané obcí
Již tradičně budeme pořádat hodový koncert v Císařské jeskyni. V letošním roce nám
zahraje a zazpívá VĚRA MARTINOVÁ. Koncert se koná v pátek 18. 7. 2014 od 18:00.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru v budově
kina. Hodovou neděli zpříjemní vystoupení souboru Šošůvská schola před hasičskou
zbrojnicí.
V závěru léta potom chystáme, stejně jako v loňském roce „Ostrovské dožínky“.
Slavnost se bude konat v sobotu 30. 8. 2014 od 15:00. Mimo jiné stejně jako v loňském
roce vystoupí zpěvák a bavič Franta Uher, kterého si jistě všichni návštěvníci budou
pamatovat z loňska.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE.
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 54. schůzi, konané dne 27. 3. 2014:
 schválila vyhlášení konkursu na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
a uložila starostovi zajistit členy konkursní komise
 schválila Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na „Zateplení ZŠ a MŠ“
 schválila Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt „Ostrov u Macochy –
nakládání s bioodpady“
 schválila Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace centrální části
městyse Ostrov u Macochy I. etapa“ a firmy vyzvané k podání nabídky
 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o Návratné finanční výpomoci TJ Ostrov u Macochy
 schválila smlouvu č. 310 o pronájmu hrobového místa
 schválila rozpočtové opatření č. 3
 souhlasila s vydáním územního souhlasu i realizací přípojky NN k novostavbě RD
na pozemku p. č. 1733/2 – na Sadové
 souhlasila s provedením přípojky kanalizace k rodinnému domu č. p. 239 - Končiny

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 55. schůzi, konané dne 22. 4. 2014:
 vyhlásila konkurs na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy, jmenovala konkursní komisi k provedení konkursního řízení
 schválila změnu místní úpravy provozu na příjezdové komunikaci k objektům ZŠ
a MŠ a Dětské léčebny se speleoterapií
 schválila hodnotící komisi veřejné zakázky „Revitalizace centrální části městyse
Ostrov u Macochy I. etapa“ a příkazní smlouvu na výkon technického dozoru
stavebníka s Ing. Zdeňkem Riznerem za cenu 92 500,- Kč
 schválila rozpočtové opatření č. 4
 schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově staré školy
 schválila vyřazení drobného dlouhodobého majetku ZŠ a MŠ Ostrovu Macochy
v hodnotě 48 667,60 Kč
 vzala na vědomí inspekční zprávu ZŠ a MŠ Ostrovu Macochy a uložila starostovi
pozvat na příští schůzi rady městyse Mgr. Karla Hasoně PhD., ředitele školy
 schválila smlouvu o dílo s firmou CZ - AKVAPLAST spol. s r.o., na opravu střechy
budovy ÚM za cenu 218 697,- Kč bez DPH
 schválila smlouvu č. 311 o pronájmu hrobového místa
 schválila smlouvu s firmou ČEZ Prodej, s. r.o. o dodávce zemního plynu do objektů
městyse na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 56. schůzi, konané dne 29. 5. 2014:
 vybrala pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace centrální
části městyse Ostrov u Macochy I. etapa“ jako nejvhodnější nabídku firmy H 3
Inženýrské stavby, spol. s r. o. za cenu 5 361 525,- Kč bez DPH
 schválila uzavření smluv o poskytnutí dotací z Jihomoravského kraje na zateplení
budovy základní školy, na odpočinkové zóny v základní škole a na informační
středisko
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schválila dodatek č. 1smlouvy o dílo na zateplení budovy Základní školy s firmou
STAVKOM, s r.o.
schválila rozpočet ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na rok 2014
souhlasila se zapojením ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy do projektů v rámci výzvy č. 54
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
schválila příkazní smlouvy s firmou Energy Benefit Centre a.s. na administraci
zateplení kulturního domu a na zajištění výběrového řízení za cenu 206 000,- Kč
bez DPH
schválila smlouvu o postupu a realizaci stavebních prací při opravě komunikace
s názvem „III/37363 Ostrov u Macochy, průtah, 1. etapa“ (městys bude zajišťovat
opravu části dešťové kanalizace a přeložku veřejného osvětlení a povrch chodníku
u hřbitova, dále provedení dešťových přípojek od dosud nepřipojených rodinných
domů)
schválila veřejnoprávní smlouvu s městem Blanskem o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
schválila nařízení městyse Ostrov u Macochy č. 1/2014 - Tržní řád
schválila pronájem části nebytových prostor v budově č. p. 70
schválila rozpočtové opatření č. 5
souhlasila s novostavbou RD na pozemku p. č. 129/1 - Podsedky
souhlasila s přístavbou RD na pozemku p. č. st. 557 - Sadová
schválila zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 365
mezi Městysem Ostrov u Macochy a firmou ZEMSPOL a.s. Sloup k pozemkům
o celkové výměře 15.8068 ha

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na své 15. schůzi, konané dne 12. 6. 2014:
 souhlasilo s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městyse Ostrov
u Macochy za rok 2013, a to bez výhrad
 schválilo Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2013:








schválilo účetní závěrku městyse Ostrov u Macochy za rok 2013
schválilo prodej části pozemků p. č. 1/1 a p. č. 1686 majitelům přilehlých
rodinných domů za cenu:







s celkovými příjmy ve výši 18 294 058,57 Kč
s celkovými výdaji ve výši 16 775 315,69 Kč
s financováním ve výši - 1 518 743,01 Kč

nově vzniklé pozemky p. č. 1/22 a p. č. 1/23 za 20 Kč/m2
nově vzniklé pozemky p. č. 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21 za 40
Kč/m2

schválilo zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 4/7 a p. č. 4/2 – zahrada
před starou školou
schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1689/1 – předzahrádky
a zahrada RD na Hejnovce
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schválilo přijetí úvěru k předfinancování projektu „Revitalizace centrální části
městyse Ostrov u Macochy – I. etapa“ ve výši 5.000.000,-Kč
vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 3, č. 4 a č. 5
schválilo rozpočtové opatření č. 6
vzalo na vědomí plnění rozpočtu městyse Ostrov u Macochy za období 1-4/2014
schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1642/15
ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a.s. - přípojka NN „U lesíčka“
zvolilo jako přísedícího pro Okresní soud v Blansku na období 2014 – 2018 JUDr.
Františka Pernicu
schválilo počet členů ZM ve volebním období 2014 – 2018 na 15 členů
vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od XIV.
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
Ing. Ondřej Hudec, starosta
Ing. Květoslav Pekárek, místostarosta

INFORMACE ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY
Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy
škola rodinného typu
internetové stránky: www.zsostrovum.cz
e-mail: zsostrovum@zsostrovum.cz
tel.: 516 444 319

Přijímací zkoušky
V letošním školním roce si naši deváťáci vybírali ze širokého spektra středních škol
jedny z nejtěžších oborů. Na přijímací zkoušky se celý rok průběžně připravovali z Čj a M,
ale někteří museli také počítat i se zkouškami ze všeobecného přehledu a talentovými
zkouškami.
Na tomto místě je důležité zdůraznit, že všichni se dostali na své vybrané studijní
obory. Úspěchem jsou kromě jiných dva budoucí studenti gymnázia, 3. místo při
přijímacím řízení na Střední pedagogické škole v Boskovicích či 4. místo ze 130
uchazečů na prestižní pedagogické škole v Praze. Teď už jen zbývá úspěšně zakončit
poslední ročník školy základní.
My všichni si přejeme, aby píle, se kterou tady ve škole vykonávali všechny zadané
úkoly, jim vydržela co nejdéle a úspěšně tak vkročili do nového života.
Mgr. Alena Zukalová, tř. uč. 9. roč.

Dobročinná akce "víčka pro Elišku"
Nejen všichni žáci a učitelé základní a mateřská školy, ale také občané městyse
se zapojili do dobročinné akce "VÍČKA PRO ELIŠKU". Společnými silami se nám podařilo
nasbírat 3,5 odpadkových pytlů (o velikosti 240 l).
Víčka můžete neustále vhazovat do připravené bedny u MŠ.
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ
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Šamalíkova míle 2014
Po silničních
závodech
v rámci Hraběnka Cupu si běžci
mohli v Ostrově užít krosovější
terén. Zázemí závodu bylo
perfektně
připravené
a podobně jako při minulých
ročnících okořeněno kulturní
doprovodnou
akcí
přímo
na startu závodu.
Třetí
ročník
desetikilometrového
závodu
provázelo slunné počasí. Ostré
paprsky
ale
záhy
na nechráněných
polních
cestách vystřídal boční vítr, který hnal běžce do lesa, kde tolik nefoukalo.
První v cíli byl několikanásobný vítěz OBL Blansko Jan Kohut z Relax—fit Teamu
v čase 39:40. Rekord trati, který loni stanovil Robert Míč (37:04) ovšem zůstal
nepřekonán.
Milada Barešová předvedla po delší odmlce svoje běžecké kvality a přiběhla v čase
46:27 jako první žena.
Příjemným bonusem, který každé závody nenabízí, byly dětské běhy. Odkaz
na fotografie malých závodníků naleznete na www.oblblansko.cz.
Autorka: Eva Pluháčková

Pozn.
Letošní již třetí ročník sportovního odpoledne Šamalíkova míle se uskutečnil v neděli
1. 6. 2014 před úřadem městyse. Tradice běhu byla zahájena v roce 2012 při příležitosti
výročí 100 let od povýšení Ostrova na městys. Běh je pojmenován podle ostrovského rodáka
Josefa Šamalíka.
Získali jsme další pohár do sbírky –
tentokráte bronzový
Dne 20. 5. 2014 proběhlo již
tradičně v naší škole sportovní klání
v přehazované sdružení škol Cirsia.
V 1. kategorii (žáci 4., 5. ročníků) jsme
obsadili skvělé třetí místo v mladší
kategorii. A jaké bylo pořadí škol
v jednotlivých kategoriích?
I. kategorie (4., 5. ročník) –
1. Jedovnice, 2. Lipovec, 3. Ostrov,
4. Podomí, 5. Sloup, 6. Vysočany
II. kategorie (6., 7. ročník) –
1. Jedovnice, 2. Křtiny, 3. Lipovec, 4. Ostrov, 5. Sloup, 6. Podomí
Mgr. Petra Ševčíková, uč. 1. a 2. st.
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CIRSIÁDA
Dne 13. května se tři žáci 5. ročníku zúčastnili soutěže nazvané MALÁ CIRSIÁDA (pro
1. stupeň). Zúčastnili se jí žáci z okolních škol v Jedovnicích, Křtinách, Lipovci, Podomí
a Sloupu. Své znalosti prokazovali v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce,
přírodovědě a vlastivědě.
Petr Illovský:
1. místo v matematice
2. místo v anglickém jazyce
Vojtěch Martinek:
3. místo v anglickém jazyce
Štěpán Procházka:
3. místo v českém jazyce

Cirsiáda pro 2. stupeň
Další den se Cirsiády – vědomostní soutěže pro žáky 2. stupně škol Cirsia –
se zúčastnili žáci v kategorii český jazyk a matematika.
I z této kategorie jsme si odvezli skvělé umístění v podobě 1. místa v českém jazyce
(Ludmila ševčíková ze 7. roč.).
Ještě úspěšnější byl třetí den Cirsiády – zaměřený na angličtinu. V mladší kategorii
(6. a 7. třída) dosáhli Josef Němec na 2. místo a Ludmila Ševčíková na 1. místo.
V kategorii starších žáků (8. a 9. třída) obsadil Jan Martínek 1. místo a Klára
Pekárková 2. místo.
I dyslektická část Cirsiády přinesla úspěch v podobě 3. místa v kategorii starších
žáků.
K těmto skvělým výsledkům našim žákům gratulujeme a děkujeme jim za výbornou
reprezentaci školy. Úspěch v Cirsiádě je o to cennější, že velmi dobrých výsledků dosahují
naši žáci každoročně. Jedná se tedy o stabilní výkony, což ukazuje na dobrou přípravu
i úroveň vědomostí.
Mgr. Jaroslava Hasoňová, tř. uč. 4. a 5. roč. a Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., ředitel školy

Olympiáda prvňáčků
Ve středu 21. 5. 2014 se žáci Šimon Opatřil, Daniel Mauder a Lukáš Svoboda zúčastnili
XVI. ročníku Olympiády 1. ročníků ve Velkých Pavlovicích. Soutěžili ve čtyřech
disciplínách: v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem, ve skoku z místa a maratonu
(běh na 400m). Z 22 přihlášených škol se podařilo umístit našemu malému družstvu
na 9. místě. Nejlepší umístění získal Šimon Opatřil, který v běhu na 50m získal 4. místo
a Dan Mauder 16. místo (této disciplíně soutěžilo 91 chlapců).
Čestným hostem, který dětem během soutěží radil, povzbuzoval a nakonec i předával
diplomy s poháry, byl několikanásobný olympionik v silniční cyklistice Jozef Regec.
Mgr. Jitka Haváčová, tř. uč. 1. roč.

Adopce na dálku
Hillary Clinton Onyango z města Rusinga Island v Keni studovala díky našim
finančním prostředkům na tamější škole. Partnerská organizace Centrum narovinu tak
díky naší podpoře mohla zaplatit děvčátku školné, uniformu a učební pomůcky.
Finanční příspěvek na adopci pro následující školní rok je 7 200 Kč, tedy přibližně
75 Kč na žáka na celý rok. Jestliže bude vybráno více peněz, budou použity na drobné
dárky pro Hillary.
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Další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat
Žáci sedmých ročníků základních škol okresu Blansko se opět setkali u strojírenské
soutěže (projekt Perspektiva technického vzdělávání). Opět jsme zaznamenali výborná
umístění. Josef Němec se může pochlubit třetím místem, Matěj Kučera skončil čtvrtý.
Za zmínku stojí také určitě skvělé jedenácté místo Jonáše Podrazila.
Mgr. Petra Ševčíková, uč. 1. a 2. st.

Svátek matek
ZŠ a MŠ v Ostrově u Macochy ve spolupráci s MŠ v Krasové a ZUŠ v Jedovnicích
připravily krátký program ke Dni matek.
Vystoupení se konalo v neděli 19. 5. 2014 v kulturním domě ve Vilémovicích.
Na závěr jsme popřáli maminkám k jejich svátku a odešli s pocitem, že se program
líbil a že se zase někdy ve Vilémovicích setkáme. (pravděpodobně na Mikuláše)
Mgr. Věra Chlupová, uč. 2. st.

Knížka pro prvňáčka
Ve čtvrtek 29. 5. zakončily děti z Vysočan a Ostrova projekt „Knížka pro prvňáčka.“
Společně jsme se setkaly v místní knihovně, kde jsme předvedly rodičům krátké
vystoupení. Po té každé z dětí přečetlo úryvek z knížky, která jim byla věnována panem
starostou Ing. Ondřejem Hudcem.
Mgr. Jitka Haváčová, tř. uč. 1. roč.

Umělci v terénu
Hodina výtvarné výchovy nekončí jen u papíru a tvoření ve třídě. Druháci vyrazili
z lavic do přírody a nasbírali si krásné
malířské palety plné pestrých barev,
které příroda nabízí.
Mgr. Pavlína Héčová, tř. uč. 2. roč.

Výlet k přírodnímu areálu Velká
dohoda
Dne 23. května 2014 se uskutečnil
již dlouho plánovaný výlet 3. ročníku
do přírodního areálu Velká dohoda.
Děti si vyzkoušely lanový park. Poté už
se rozhořel oheň, opekli jsme párky
a vydali
jsme
se pěšky
směrem
k domovu.

Bc. Jana Grimová, tř. uč. 3. roč.

Setkání žáků z Vysočan, Sloupu a Ostrova
Ve čtvrtek 15. května odpoledne se ve vysočanské škole setkali žáci pátých ročníků ze
Sloupu, Ostrova a Vysočan.
Po ubytování ve třídách se shromáždili všichni v tělocvičně. Po vzájemném seznámení
se spolu utkali ve vybíjené a fotbale. Večer žáky čekala ta nejdůležitější část setkání –
VYSOČANSKÉ BLOUDĚNÍ ZA DUCHEM NORBERTEM. Skupiny se pohybovaly
po Vysočanech podle mapy a plnily úkoly, které nacházely na jednotlivých stanovištích.
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Spokojené tváře všech zúčastněných dokazovaly, že toto setkání bylo velice příjemné
a zdařilé. Velký dík za organizaci této akce patří paní ředitelce z Vysočan.
Mgr. Jaroslava Hasoňová, tř. uč. 4. a 5. roč.

Výuka německého jazyka
Na naší škole se učí němčina jako druhý cizí jazyk už 3. rok.
Žáci vytvářeli miniprojekty, ve kterých ukazují, co zvládnou se svou slovní zásobou
vyjádřit.
Dali si na svých pracích záležet. Dokázali nejen sepsat krátké vypravování, ale
i doplnili mnoha obrázky, někteří dokonce vlastním autoportrétem.
Mgr. Věra Chlupová, uč. 2. st.

Jedovnická kuňka - vítáme jaro zpěvem
V dubnu proběhl další ročník pěvecké soutěže. Při značně vyrovnaných výkonech
malých zpěváků nebylo rozhodování poroty vůbec jednoduché. O to větší radost máme ze
skvělého druhého místa, které obsadila Maruška Sekaninová z šestého ročníku. Úspěch
slavila i děvčata deváté třídy – Klára Pekárková, Andrea Vymazalová a Beáta Doleželová,
která dosáhla rovněž na stříbrnou příčku.
Mgr. Petra Ševčíková, uč. 1. a 2. st.
Turnaj ve vybíjené
V pátek 25. dubna se výběr našich žákyň za 4. až 7. ročníku zúčastnil turnaje škol
CIRSIA ve vybíjené v ZŠ Lipovec. Naše družstvo si odváželo pomyslnou bramborovou
medaili.
Mgr. Alena Zukalová, tř. uč. 9. roč.

Hody, hody, doprovody…
S Velikonocemi se řádně seznámili druháci. Čekaly na ně velikonoční úkoly, povídali
jsme si a četli jsme nové informace o přicházejících svátcích jara. Den před velikonočními
prázdninami společně se 3. třídou jsme si ozdobili netradiční technikou tzv.
mramorováním velikonoční kraslice. Vyzkoušeli jsme také techniku patchwork a vyrobili
si dekorované vejce.
Mgr. Pavlína Héčová, tř. uč. 2. roč.

Den Země
Den Země je den věnovaný Zemi, který
se každoročně
koná
22.
dubna.
V moderním pojetí jde nejen o ekologicky
motivovaný svátek, upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí, ale
také o svátek přicházejícího jara.
Děti ze třídy „RYBEK“ přispěly
vyčištěním nejbližšího okolí školy a okolí
jeskyně „Balcarka“. Žáci 1. stupně sesbírali
odpadky od Balcarky po cestu na Macochy
a žáci 2. stupně upravovali prostor nově
vznikající přírodní učebny u školy.
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ
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Zahradní slavnost na nové školní zahradě
Škola v Ostrově se obléká do nového kabátu a současně se mění i její okolí. Žákům již
slouží arboretum nad školou a v letošním roce probíhala realizace projektu na úpravu
prostranství před školní budovou.
Hlavní myšlenkou projektu je přeměnit okolí školy tak, aby sloužilo k výuce,
k mimoškolním
aktivitám
i
k relaxaci
a začleňovalo
školu
přirozeně do okolního prostředí.
Aktivity,
které
nám
pomohly
ke splnění tohoto cíle, byly především:
odstranění části dlažby a následné
zatravnění, vybudování a osázení
jezírka,
odstranění
přerostlých
stromů, vytvoření vyvýšených záhonů
a jejich osázení, vysazení ovocných
stromků a instalace přírodní učebny
a informačních tabulí.
Celá realizace trvala 14 měsíců
a podíleli se na ní žáci, učitelé,
zaměstnanci školy i obce a také místní zahrádkáři. Patří jim opravdu veliký dík. Projekt
podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR částkou 70 000 Kč.
Mgr. Věra Hrazdírová, koordinátorka projektu

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Edukativně stimulační skupinky
Program měl za cíl komplexní a systematický rozvoj předškoláků, kterého jsme zcela
jistě zdárně dosáhli. Hravou formou jsme podněcovali schopnosti, dovednosti a funkce
důležité pro zvládání trivia. Po dobu deseti lekcí jsme se scházeli a plnili společně úkoly
zaměřené na rozvoj: jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání (zrakové
diferenciace, analýzy, syntézy, paměti), prostorové orientace, orientace v čase, základní
matematické představy, řeči, myšlení
a v neposlední řadě rozvoj sluchového
vnímání
(sluchové
diferenciace,
analýzy, syntézy a paměti). Děti
dostávaly úkoly také pro domácí
práci.
Věřím, že dětem skupinky přinesly
nové poznatky a zkušenosti, které jim
umožní
bezproblémový
vstup
do první třídy.
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ

Omalovánky první pomoci
Děti ze všech tříd mateřské školy podstoupily malé proškoleníčko první pomoci.
Ve spolupráci s ordinací MUDr. Bezděkové dostala mateřská škola sponzorský dar
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ve formě dětských omalovánek. Omalovánky jsou s motivem obrázků zaměřených
na prevenci a následnou první pomoc.
Děti byly seznámeny s pravidly:
1. prevence neumytých rukou a nutnosti osobní hygieny,
2. bezpečného pohybu po schodišti,
3. bezpečnosti při pohybu po hřišti a při užívání dětských prolézaček,
4. NE-trhání a NE-konzumace neznámých plodů,
5. bezpečného pohybu na kole a na kolečkových bruslích,
6. užívání reflexních prvků při vycházkách, vyjížďkách,
7. pobytu na slunci a dodržování pitného režimu,
8. konzumování sladkých tekutin a pochutin v letním období,
9. důležitost užívání přechodů pro chodce a cyklostezek,
10. prvního ošetření při úrazu a nutnosti neprodleně informovat dospělou osobu,
11. používání bezpečnostních sedaček a pásů při přesunu autem,
12. a v neposlední řadě, byly děti seznámeny s důležitými telefonními čísly první pomoci.

Děti si hravou formou jednotlivé situace vyzkoušely také na sobě a na svých
kamarádech.
Děkujeme tímto MUDr. Bezděkové za její sponzorský dar.
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ

"Rybky" přejí maminkám
Ve středu 7. května připravily „RYBKY“ pro svoje maminky a babičky besídku k jejich
blížícímu se svátku.

Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ

Pálení čarodějnic
Tento zvláštní svátek patří k lidovým zvykům. Děti ze všech tříd mateřské školy
se těšily, jak budou vítat jaro a zahánět zlé duchy.
Jaroslava Vondrová, uč. MŠ

Poznáváme své okolí
Celý měsíc červen skřítek cestovatel provází děti z mateřské školy seznamováním
s blízkým okolím, památkami. Pro oživení
zvolily učitelky poznávací výlet na zámek
v Boskovicích.
Průvodci
v dobových
kostýmech
seznámili
děti
s životem
na zámku,
přiměřeně
jejich
věku.
V hudebním sále zahrála na klavír svým
kamarádům Anežka Preislerová. Společně
jsme si zazpívali. Na závěr nás čekaly
dobové hry na zámecké zahradě. Děti
střílely z luku, kuše, převlečení za rytíře
se utkaly v souboji šermování.
Jaroslava Vondrová, uč. MŠ
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Den matek oslavily děti ze třídy sluníček se svými nejbližšími v mateřské škole.
Děti ze třídy sluníček připravily pro své maminky příjemné posezení. Ke svátku
popřály písničkami, básničkami, tanečky. Na závěr předaly maminkám dárek.
Jana Nečasová, uč. MŠ

Dětský den v MŠ
I když nám v pátek počasí nepřálo, tak si děti z MŠ užívaly svůj "dětský den" naplno.
Pro děti byly připraveny dopolední soutěže, hry a samozřejmě nechyběly ani odměny.
P. S. slíbeného koníka pro děti si pozveme, až se nám počasí umoudří :-)
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ

Loutkové divadlo v MŠ
Naši mateřskou školu navštívilo loutkové divadélko „Sluníčko“. Děti shlédly několik
pěkných pohádek a s nadšením se zapojily do děje pohádek. Po skončení vystoupení si
děti s loutkami pohrály a popovídaly s herci.
Jana Nečasová, uč. MŠ

Jarní výšlap na Macochu
V pátek,
i když
to
z počátku
nevypadalo, nám počasí konečně přálo
a děti ze třídy „Rybky“ započaly výšlap
na Macochu. Cestou jsme pozorovali
krásy okolní přírody, rozkvétající
stromy a keře, lezoucí hmyz, brouky.
Po krásné a zajímavé procházce, při
které děti hledaly turistické značky,
jsme shlédli propast a řekli si o její
pověsti.

Divadlo
Děti ze třídy "Sluníček, Berušek a Rybiček" si zpříjemnily páteční dopoledne
návštěvou kina v Jedovnicích, kde shlédly veselou pohádku"O líné Pepině". Určitě
se mohly přesvědčit o tom, že poctivé řemeslo vyhrává i nad peklem.
Zuzana Šebelová, uč. MŠ

Vítání jara
Příchod jara a s ním související velikonoční svátky jsme si u "Rybiček" a "Berušek"
dostatečně užívali. Připravovali jsme si velikonoční ozdůbky z různých materiálů,
kterými děti udělají radost maminkám a babičkám.
"Žlutý - kuřátkový den" jsme prožili ve znamení soutěží a her (např. štafetový turnaj,
ve kterém musela jednotlivá družstva v co nejkratším čase najít mláďátkům jejich
maminky…). Všechny soutěže probíhaly ve stylu "Fair Play".
Mgr. Anna Musilová,uč. MŠ
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Kroužky na škole

V letošním školním roce byl otevřen kroužek zdravotní tělesné výchovy pro žáky od 5
do 8 let. Jedná se především o cvičení, která posilují a protahují svaly a to vede k lepšímu
držení těla. Do kroužku je přihlášeno 18 žáků z MŠ a z 1. stupně. Cvičí se na karimatkách,
gymnastických míčích, na žíněnkách, lavečkách a hrají se závodivé hry. Pro zpestření
tančíme lidové tanečky za doprovodu
zpěvu.
Vedoucí kroužku Mgr. Ivanka Hudcová

Dramatický kroužek
Po dlouhé době jsme nabídli žákům
dramatický kroužek. Překvapeni jsme
byli dost velkým počtem zájemců. Z 1.
a 2. stupně jej navštěvuje 20 žáků. Cílem
kroužku je vést žáky ke správné
výslovnosti, procvičení paměti a
k vystupování na veřejnosti. Za tento
školní rok jsme nacvičili dvě scénky /Tři
prasátka, Zubař je anděl/ a jednu
pohádku / Jak šlo vejce do světa/. Hráli jsme pro žáky MŠ a ZŠ, dále na vystoupení
v Ostrově u M., ve Vilémovicích a Vysočanech. Pro příští školní rok připravujeme pohádku
„Čert a Káča“.
Vedoucí kroužku Mgr. Jitka Haváčová a Mgr. Ivanka Hudcová

Keramika
Na škole i v letošním roce pokračovaly kroužky keramiky pro žáky ZŠ. Nově byl
otevřen kroužek i pro žáky MŠ/ 9 žáků/. Celkem do čtyř kroužků dochází 36 žáků od 5
do 14 let. Díky projektu na škole máme vybavenou dílnu válcovacím stolem, hrnčířským
kruhem a hlavně pecí. Také z tohoto projektu doplňujeme zásoby hlíny a glazur. Je to
pro nás úžasná pomoc, protože vzhledem k počtu žáků a hlavně jejich chuti vyrábět, je
spotřeba materiálu veliká.
Vedoucí kroužku Mgr. Ivanka Hudcová
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PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
8. 7. 2014
Divadelní vystoupení „PŘED OPONOU ZA OPONOU“ – Kino
19:00

11. 7. 2014 Zvaní na hody s „dráteníkem“

18. 7. 2014
Koncert VĚRY MARTINOVÉ – Císařská jeskyně
18:00
18. 7. 2014
Hodová zábava, hraje Medium – TJ
21:00
19. 7. 2014
Hodová zábava, hraje Medium – TJ
21:00

20. 7. 2014
Vystoupení pěveckého souboru ŠOŠŮVSKÁ SCHOLA – před hasičkou
15:00
30. 8. 2014
Ostrovské dožínky – kulturní akce k ukončení prázdnin - KD
15:00
11. 9. 2014
XVI. zasedání Zastupitelstva městyse – Kino
18:00
13. 9. 2014 Hasičské závody – trať u hřiště
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