ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Vážení občané,
volební období 2010 – 2014 se chýlí ke konci a myslím, že nastává doba k bilancování,
co se za tuto dobu změnilo, povedlo, nebo naopak, co se nepodařilo. Dovolte mi proto,
abych se v krátkosti poohlédl za těmito čtyřmi roky.
Když jsme v roce 2010 začínali, stálo před námi mnoho úkolů, a my jsme si vytýčili
následující priority, z nichž mnohé spolu souvisí:

1) Podpora školství
Málokdo si uvědomuje, nebo je ochoten připustit, v jak těžké situaci se nacházela naše
ZŠ v roce 2010 s vyhlídkou na následující roky. Žáci z Vysočan byli přesměrováni do
Sloupu a škola tak byla velice blízko tomu, abychom byli nuceni uzavřít druhý stupeň.
V prvé řadě jsme tak museli a stále musíme téměř půlmilionu ročně doplácet na platy
zaměstnanců školy (mimo energie, opravy, atd.). Dále jsme museli vymyslet řešení, jakým
způsobem v průběhu dvou let navýšit počet dětí v ZŠ, neboť končily velice silné ročníky.
Jedinou možnou cestou nakonec bylo pořízení dopravního automobilu, který by svážel
děti z Vilémovic a Krasové, jejichž rodiče projevili zájem dát své děti do naší školy.
Na tento autobus se nám navíc podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje a i díky ní
jej pořídit. Dnes autobus k plné spokojenosti využívá kromě žáků ZŠ rovněž Sbor
dobrovolných hasičů.
Kromě autobusu, který významnou měrou stabilizoval počet žáků v naší ZŠ, se
do budovy školy masivně investovalo. V letošním roce proběhlo zateplení budovy ZŠ,
včetně opravy střechy, což vyšlo na cca 14 mil. Kč, z toho jsme čerpali cca 11 mil. Kč
z dotace ze SFŽP a dalších 400 tis. z dotací z Jihomoravského kraje. Rovněž z dotace jsme
rekonstruovali dětské hřiště v mateřské školce (výše dotace 370 tis. Kč). Dále jsme
z bývalé učebny chemie a přilehlých kabinetů udělali gymnastický sál, který slouží nejen
dětem ze ZŠ, ale v odpoledních hodinách i dospělým. S nárůstem dětí v MŠ jsme se snažili
vypořádat ještě předtím, než bude školka přeplněná a tak jsme investovali do rozšíření
MŠ (téměř 300 tis. Kč). Díky tomu dnes nemají rodiče malých dětí problém s umístěním
svých ratolestí v MŠ tak, jako v některých jiných školkách v blízkém okolí.
2) Maximální využití dotačních prostředků a nezvyšování zadluženosti obce
V předchozím volebním období si obec vzala 2 úvěry v celkové výši 9 mil. Kč. Naší
prioritou proto nebylo a ani nemohlo být žití na dluh, a ochuzení obce v následujícím
období. Právě naopak. Snažili jsme se nezvyšovat zadlužení obce a co možná nejvíce
využít dotačních možností k jejímu rozvoji. Toto se nám, troufnu si říct, povedlo.
Za uplynulé 4 roky jsme dokázali pročerpat (částečně ještě pročerpáváme – Revitalizace
náměstí) dotace ve výši 26 mil. Kč. Že není úplně jednoduché čerpat dotační prostředky
můžou potvrdit i zástupci předchozího vedení obce, kteří za období 2006–2010
pročerpali 8 mil. Kč. Za stejné období jsme tak z dotací dokázali proinvestovat více než
trojnásobek toho, co naši předchůdci za své volební období.
Navíc jsme za uplynulé roky splatili více než 5 mil. Kč z úvěrů a jejich úroků, které
přijalo předchozí vedení obce. Jelikož bude naše obec splácet úvěry z let 2008 a 2010 až
do roku 2020, je absolutně nutné v tomto trendu pokračovat. Budoucímu zastupitelstvu
potom jako na zlatém talíři předáváme projekty podpořené dotacemi, které jsou
připraveny k realizaci v příštím roce, tedy zateplení kulturního domu, zateplení staré
školy a výměna zdroje vytápění v ZŠ. Výše dotací na tyto projekty se v součtu
blíží 10 mil. Kč.
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3) Oprava obecního majetku a veřejného prostranství
Naše obec má ve svém vlastnictví velké množství majetku, ať už budov, veřejných
komunikací, chodníků anebo veřejného osvětlení. Dlouhodobě se však do majetku málo
investovalo a ten pak chátral. Nejvíce je to vidět na budovách, ale bohužel i na
komunikacích. Mnozí tak mohou oprávněně vnímat obec jako špatného hospodáře.
Zejména díky intenzivnímu využití dotací se však daří tento stav měnit a majetek
opravovat. Budova ZŠ, nebo úřadu je po zateplení „jako ze škatulky“ a, jak bylo psáno
o pár řádků výše, podobná rekonstrukce čeká i kulturní dům a starou školu (kde se právě
dokončuje oprava střechy).
První vlaštovkou v oblasti zlepšování veřejného prostranství je právě probíhající
I. etapa stavby „Revitalizace náměstí“, která je rovněž financovaná z prostředků
z Evropské unie. Výzvou do dalšího volebního období je tak získat finanční prostředky na
dokončení II. etapy této stavby, včetně tolik potřebné obnovy obecní zeleně, aby mělo
centrum naší obce ucelenou tvář. Samozřejmě i další lokality (zejména místní
komunikace), byť méně frekventované, si zasluhují pozornost a bude nutné do nich
investovat.
Další velkou stavbou, která proběhla v tomto volebním období byla „Revitalizace
Lopače“. Tento projekt jsme „zdědili“ rozpracovaný po předchozím vedení obce.
Realizace stavby proběhla (z dotačních prostředků SFŽP a JMK) v letech 2012 – 2013,
včetně stavby čerpací stanice u KD, jejíž financování nakonec bylo zajištěno ze zdrojů
Jihomoravského kraje.

4) Rekonstrukce komunikace III/37363 – ul. Bělá
O této stavbě se v naší obci mluví dlouhá léta a „bere si ji za vlastní“ každé vedení
obce. Před volbami v roce 2010 se o stavbě hovořilo jako o „jasné věci“ s tím, že zahájení
stavebních prací je na spadnutí. Po svém nástupu do pozice starosty jsem byl však velice
rozčarován, neboť situace byla naprosto odlišná, než jakým způsobem byla prezentována
veřejnosti. Tato stavba nebyla schválena ve stavebním řízení, ani v územním řízení
a dokonce nebyla ani kompletní projektová dokumentace. Zkrátka nebyla vůbec
připravena! Po urgencích z obce se započalo s vyhotovením projektových dokumentací,
v roce 2012 bylo vydáno územní rozhodnutí a v letošním roce po mnoha komplikacích
i stavební povolení. V současné době probíhá výběrové řízení na I. etapu této stavby
(od kostela ke hřbitovu) v celkové délce 520m. Stavba by měla být zahájena ještě letos,
předpokládaný termín ukončení této etapy je v červnu příštího roku za cenu přibližně
10 mil. Kč. Cíl jsme tedy splnit nedokázali, nicméně stavbu, která byla „u ledu“, se nám
podařilo alespoň vzkřísit, administrativně projednat a dovést až k výběrovému řízení
I. etapy, která se začne realizovat ještě letos.
Opět je úkolem pro nové vedení obce v následujícím volebním období zajistit
z Jihomoravského kraje finanční prostředky na II. etapu, tedy na komunikaci od rybníka
ke kostelu s přilehlým chodníkem pro pěší (jehož investorem bude obec).

5) Zlepšení kulturního života a spolupráce s dobrovolnými organizacemi
Jedním ze základních cílů bylo oživení kulturního života a intenzivnější podpora
dobrovolných organizací. Vždy je co zlepšovat, přesto věřím, že jsme v uplynulém
volebním období položili dobrý základ spolupráce mezi obcí a organizacemi, které zde
působí a podílejí se na kulturním životu v obci. Výsledkem této spolupráce je v prvé řadě
zvýšené množství kulturně-společenských aktivit v naší obci (divadla, koncerty, plesy,
zájezdy, výstavky, dožínky, Šamalíkova míle, silvestrovské pochody a další akce).
Hmatatelné výsledky zlepšené spolupráce můžeme vidět zejména v areálu kulturního
domu, kde Sbor dobrovolných hasičů vybudoval v uplynulém volebním období krásné
nové hřiště, Tělovýchovná jednota pro změnu vybudovala díky dotacím automatické
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zavlažování hřiště, nebo opravila ubytovnu v KD. Farnost díky zvýšeným příspěvkům
z obce, kdy jsme za čtyřleté volební období přispěli částkou téměř půl milionu korun, byla
schopna opravit faru. Žádná z těchto aktivit by bez blízké spolupráce s obcí nebyla
možná.

6) Zlepšení informovanosti občanů a nové webové stránky
Dalším z našich cílů byla rovněž snaha o vylepšení informovanosti našich občanů.
Z tohoto důvodu jsme kompletně změnili a rozšířili webové stránky, jejichž návštěvnost
se rychle zvýšila a dlouhodobě je navštěvována téměř stovkou uživatelů denně. Dále
v našem zpravodaji pravidelně vycházejí informace z úřadu o všech projektech, či jiných
akcích, které se týkají naší obce. Stále se snažím připomínat, že úřad je otevřen všem,
a když někoho zajímá cokoliv ohledně obecní problematiky, rád na vše odpovím. Není
však náhodou, že s blížícími se komunálními volbami se setkáváme se „zaručenými
informacemi“ stále častěji a kolikrát se nestačím divit, když slyším, že se budou například
od příštího roku konat hody u rybníka, nebo že vznikne místo kašny požární nádrž a jiné
podobné nesmysly. Trošičku mě mrzí, že se stále spousta z nás nechá ovlivnit
informacemi typu „jedna paní povídala“. Na druhou stranu máme svobodu slova, a tak
může některým z našich občanů trvat cesta do obchodu denně třeba i 3 hodiny, během
nichž může podobných nesmyslů proběhnout celá řada. Přesto věřím ve zdravý rozum; je
a bude mou snahou stále vysvětlovat nejen své postoje a záměry.
Investice realizované v tomto volebním období:
 dokončení stavby podporovaných bytů (2010 - 2011, 10,1 mil. Kč, dotace
5,8 mil. Kč)
 dokončení dešťové kanalizace na Bělé (2010 - 2011, 2,6 mil. Kč, bez dotace)
 gymnastický sál v ZŠ (2011, 400 tis. Kč, bez dotace)
 pořízení traktoru Branson, vč. příslušenství (2011, 650 tis. Kč, dotace 240 tis. Kč)
 pročištění ponoru Lopače za školou (2012, 45 tis. Kč, uhradil správce toku)
 dopravní automobil pro ZŠ a SDH (2012, 900 tis. Kč, dotace 400 tis. Kč)
 úprava prostranství před farou, včetně chodníku (2012, 180 tis. Kč, bez dotace)
 dětské hřiště v dolině (2012, 150 tis. Kč, bez dotace)
 oprava části střechy na budově kina (2012, 80 tis. Kč, bez dotace)
 oprava kapličky na Sadové (2012, 40 tis. Kč, dotace 20 tis. Kč)
 revitalizace Lopače (2012 – 2013, 5,6 mil. Kč, dotace 4 mil. Kč)
 čerpací stanice u KD (2013, 2,4 mil. Kč, dotace 2,25 mil. Kč)
 oprava dětského hřiště v MŠ (2013, 530 tis. Kč, dotace 370 tis. Kč)
 rozšíření kapacity MŠ (2013, 300 tis. Kč, bez dotace)
 oprava vodovodu u Lesíčka (2013 – 2014, 600 tis. Kč, uhradil Svazek VaK)
 oprava knihovny (2013, 200 tis. Kč, bez dotace)
 oprava střechy na staré škole (2013 – 2014, 750 tis. Kč, bez dotace)
 zateplení ZŠ (2014, 14,5 mil. Kč, dotace 11,8 mil. Kč)
 zateplení ÚM + nová střecha (1,8 mil. Kč, dotace 1,2 mil. Kč)
 likvidace biologických odpadů - kompostéry, drtič (2014, 700 tis. Kč, dotace
600 tis. Kč)
 odpočinková místa v lesích (2014, 110 tis. Kč, vše z dotace)
 oprava podlahy v KD (2014, 100 tis. Kč, bez dotace)
 revitalizace náměstí (2014, 7 mil. Kč, dotace 5,3 mil. Kč)
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Podtrženo a sečteno, bez prvních dvou staveb, které jsme převzali již
rozpracované, bylo investováno více než 36 mil. Kč, z toho více než 26 mil. Kč bylo
hrazeno z dotací. Samozřejmě jsou i věci, které se nepovedly. Již bylo psáno
o rekonstrukci komunikace na Bělé, kde musím mít smíšené pocity. Na straně jedné jsme
sice oživili projekt, jehož realizace začne na podzim a dokončena bude v příštím roce, na
druhé straně jsem ještě na začátku letošního roku věřil, že se tato stavba zvládne
realizovat letos. Druhým zklamáním pro mě bylo uzavření ordinace dětské lékařky
z důvodu malého počtu pacientů. Vytvořit nový obvod na plný úvazek není reálné.
Je otázkou, zda v současné době investovat statisícové částky do obecního majetku
a nechat vybudovat dětskou ordinaci (například ve staré škole), nebo platit nájem
a energie za lékaře v současném zdravotním středisku, který zde bude jedno odpoledne
v týdnu. Případně zda hledat jiné řešení k zabezpečení této služby dětem. Názory se
samozřejmě různí a je to jedno z živých témat pro příští volební období.
V souvislosti s otázkou zdravotnictví se nabízí i nápad s otevřením výdejny léků,
nicméně je to v tuto chvíli nereálné a populistické. Zřízení takové výdejny je totiž
finančně velice náročné a při provozu pár hodin týdně neefektivní. Ani není možné se
pokusit na výdejnu léků podat žádost o spolufinancování, protože není vypsán žádný
dotační titul.









Co nás čeká, nebo mělo by čekat v příštím volebním období:

zateplení kulturního domu, staré školy, výměna zdroje vytápění v ZŠ – bylo by
hloupé od nového vedení obce, kdyby hodilo do koše již potvrzené dotace ve výši
téměř 10 mil. Kč ze SFŽP
I. a II. etapa opravy komunikace na Bělé – již bylo zmíněno, že v příštím roce bude
dokončena I. etapa, nicméně stavba jako taková je připravena a bude jen na
schopnostech nového vedení obce prosadit i II. etapu této stavby (od rybníku ke
kostelu)
dokončení „Revitalizace náměstí“ - první část stavby je nyní v realizaci, dle mého
názoru by dokončení této stavby mělo být jasnou prioritou
další investice do ZŠ – budova ZŠ potřebuje další investice, zejména rekonstrukce
sociálního zařízení, úprava veřejného prostranství před školou, nebo rozšíření
parkovacích ploch
opravy místních komunikací
zajištění dostatečného množství souhlasů majitelů polností a luk k zahájení
komplexních pozemkových úprav

Doufám, že nové vedení obce, které vzejde z blížících se voleb, plynule naváže na
uváženou práci současného vedení, bude maximálně využívat dotačních možností ke
komplexnímu rozvoji obce a nebude zadlužovat obec zbytečnými úvěry na úkor
budoucího rozvoje. Pevně věřím, že nikomu z nás není lhostejné, jakým směrem se bude
naše obec v budoucnosti ubírat, a proto vyzývám všechny občany k účasti u voleb.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval zaměstnankyním a zaměstnancům obce,
členům Rady městyse, Zastupitelstva městyse, členům výborů a komisí, členům
dobrovolných organizací působících v obci. Rád bych poděkoval i všem ostatním
občanům, kteří nejen v průběhu tohoto volebního období přispěli k chodu, nebo rozvoji
obce. Také těm, kteří se podíleli na kulturních aktivitách nebo jen udržovali pořádek
v okolí svých domů, a přispěli tak k lepšímu vzhledu naší obce a dobrým sousedským
vztahům.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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TERITORIUM
Když mi jeden známý před rokem přivezl roztomilého pejska z útulku, říkal, že je
„trochu živější“, ale že se časem vedle klidného člověka uklidní. Shodou okolností jsem
v té době v jednom seriózním časopise četl, že se pes přizpůsobí svému pánu, i když není
nijak cvičen, protože to má v genech. A tak jsem uvěřil a nechal věcem volný průběh.
Po prvním půlroce to vypadalo, že tento způsob výchovy-nevýchovy funguje. Pejsek se
opravdu zklidnil nejen podle mého mínění, ale řeklo mi to i několik pravidelných
návštěvníků fary. Jenže v závěru školního roku byla každý týden nějaká mimořádná akce
a na pejska mi nezbýval čas. Navíc jsem si dovolil malou čtyřdenní dovolenou. Po návratu
na mě ten můj drobeček místo přivítání vrčel. A na ostatní, kteří přišli na faru s něčím
pomoci, vrčel ještě víc, někdy i zaútočil. Myslel jsem si, že se v něm probudil hlídač a že se
to časem srovná. Pak jsem byl na dovolené dva týdny a po návratu už jsem nebyl pánem.
Pejsek sice při hře dával pozor, aby mě nekousl, jenže pak zničehonic zaútočil bez
varování a zjevného důvodu. Začal také utíkat. Abych ho přiměl dělat to, co jsem chtěl já,
musel jsem ho uplácet dobrotami. Nerozuměl jsem tomu, ale ani jsem moc nenaříkal,
když pes jednoho dne zmizel do neznáma, už mu nestačil prostor pod lipami. Po týdnu
jsem se dověděl, že byl odchycen a umístěn do stejného útulku, kde byl i před rokem. A že
se chová naprosto vzorně. Odborníci dali hlavy dohromady a nakonec usoudili, že
příčinou změny jeho chování bylo, že jsem na něho byl moc hodný a on začal faru
považovat za své nedotknutelné teritorium a podle toho se choval. Větší psi v kotci, kam
byl umístěn, ho vrátili do reality a proto ten návrat k lepšímu.
Vnímal jsem to jako prohru a moje sebevědomí zanaříkalo, i když to bylo přece jenom
lepší, než kdybych byl podezírán, že jsem svého psa trápil a on se prostě bránil. Zkušený
chovatel by ho prý dokázal během měsíce či dvou tvrdou rukou přimět k poslušnosti
i tady, kdyby tomu věnoval dvě hodiny denně. Nemám ani tu tvrdou ruku, ani ty dvě
hodiny, o zkušenostech chovatele ani nemluvě, takže jsme se domluvili, že si pejska
nechají v útulku.
Měl jsem náměr k přemýšlení nejen na téma „za dobrotu na žebrotu“, ale také nad tím,
jestli se totéž nemůže stát i s člověkem, který je vychováván ve stylu „dělej si, co chceš“.
Který vnímá jenom svá práva, svou svobodu, svou pravdu. Může dojít k přesvědčení, že
mu „patří svět“. Nebo dokonce měl toto přesvědčení už na začátku?
Během zmíněné dvoutýdenní dovolené jsme byli se čtyřicítkou studentů na Krétě.
Tam je mnoho malých kapliček v krajině mimo lidská obydlí, bývají zamčené, ale klíč je
v zámku. V jedné z nich jsme měli mši. Abychom se vešli dovnitř všichni, vynesli jsme ven
velký stůl. Když jsme pak chtěli uvést vše do původního stavu, objevil se velmi rozzlobený
mohutný muž. Pro nás nesrozumitelnou řečí vynadal těm, kteří vraceli stůl do kaple,
odstrčil je stranou a neustávaje ve svém hlasovém projevu kráčel k oltáři, u něhož ještě
byly rozloženy bohoslužebné knihy a nádoby, které jsem právě začal skládat do kufříku.
Muž to zřejmě vůbec nevnímal. Hrnul se ke mně a velice mě vyděsil. Čekal jsem, že mě
pěstí srazí k zemi nebo mě chytí za krk a zvedne ke stropu. Navíc jsem nechápal, o co mu
vlastně jde, nerozuměl jsem mu ani slovo. Zkusil jsem mu německy, což je řeč, kterou se
tam leckde dá domluvit, sdělit, že jsem kněz a že jsme v kapli měli mši svatou. Ten
„Priester“ muže přece jen přibrzdil. Kolega mi přispěchal na pomoc a anglicky se s ním
nakonec domluvil. Muž mu vysvětlil (pro člověka neznalého angličtiny to ovšem podle
intonace a hlasitosti vypadalo, že stále nadává), že tu někdy spávají turisté, kteří po sobě
nakonec ani neuklidí, a že z téhož podezíral i nás. Pak řekl OK a odešel. Čekal jsem, že
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řekne také „sorry“. Vždyť při svém bouřlivém příchodu mohl podle věcí na oltáři snadno
poznat, co jsme v kapli dělali. To, že se zajímal o dění v kapli a neprojel nezúčastněně
kolem, je jistě v pořádku, ale jeho kladný vztah k tomuto sakrálnímu objektu není
důvodem k tomu, aby automaticky podezíral z nekalých úmyslů každého cizince, který se
v tomto teritoriu objeví.
Už staří Římané říkali: „Homo homini lupus“ (člověk člověku vlkem). Máme se tedy
spokojit s tím, že tomu tak bylo vždy a že s tím nic nenaděláme? Války a násilí v našem
světě jsou většinou dílem jednotlivců, kteří dokáží zfanatizovat celé národy. Tomu těžko
můžeme zabránit. Můžeme však přemýšlet nad tím, jestli své teritorium – hmotné či
duchovní – nebráníme bez ohledu na práva a potřeby těch okolo. „Malé“ rodinné či
sousedské „války“ by nám nemusely komplikovat život, kdybychom, jak radí Indiáni,
napřed „měsíc chodili v mokasínech“ těch, kdo nám jdou na nervy, a teprve potom mluvili
či jednali.
Václav Trmač, farář

POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE – UDÁLOSTI ROKU 1960
Volby 1960

Již nás dělilo jen málo dní od významné události od voleb do Národních výborů,
okresních a krajských výborů a do Národního shromáždění.
Byla to neděle 12. června 1960. Stála před námi nejen příprava voleb a výběr dobrých
kandidátů, ale celá rozsáhlá organizační činnost, bez níž by se přípravy neobešly. Letošní
předvolební kampaň se stala mimořádnou událostí i pro svoji náplň. Právem možno říci,
že každý z nás se bude podílet na rozhodování a dalším vývoji našeho státu.
Tato budoucnost státu a budoucnost našich národů je ztělesněna v návrhu nové
ústavy Československé socialistické republiky, který předložil ústřední výbor KSČ všemu
pracujícímu lidu, aby jej posoudil v široké celonárodní diskusi. U nás bylo agitační
středisko zřízeno v budově MNV v zasedací síni. Místnost byla velmi důstojně vyzdobena
a 23 kandidátů bylo zde vystaveno ve fotografii s krátkým životopisem každého. Tento
zvýšený počet kandidátů je proto, že byla provedena územní reorganizace našeho státu
a to tak, že celá republika je rozdělena na 10 krajů a 108 okresů.
Neděle 12. června 1960 je krásný slunný den. Místní rozhlas vyhrává na počest voleb.
Proudy našich občanů přichází do budovy MNV, aby zde odevzdaly hlasy. Rozhlas
informuje občany, který volební obvod má splněn svůj čestný úkol. K volbám přichází
i přestárlí občané, které zde vítají pionýři a vkládají jim do rukou kytičku kvítí. Volby
probíhají velmi rychle a ukázněně, a tak ve 13:30 hod. je vše skončeno, je odvoleno na
celých 100 % bez nejmenší závady.

Ustavující schůze MNV.

Za několik dnů po volbách, tj. 24. června 1960, se konala v pohostinství u Kučerů
ustavující schůze MNV.
Schůzi zahájil dosavadní člen rady Alois Kala, přivítal zástupce ONV s. Šebelu i ostatní
přítomné a seznámil všechny s programem schůze. Zapisovatelem této schůze byl zvolen
s. Mikulášek František. Jako členi mandátové komise byli navrženi a všemi hlasy zvoleni
soudruzi: Rudolf Hlaváček, Jan Nezval, M. Šebelová a František Hlaváček.
Do komise pro usnesení z této schůze byli navrženi a všemi hlasy zvoleni soudruzi:
Zdeněk Gregor, Josef Škvařil a Rudolf Hlaváček.
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Předseda mandátové komise seznámil přítomné s průběhem voleb. Při volbách bylo
vydáno 866 kandidátek zapsaným voličům, kteří všichni volili navržené kandidáty NF.
Dále bylo přítomným sděleno, kolik každý kandidát obdržel hlasů. Kandidovalo 19 mužů
a 4 ženy. Z kandidátů je 13 členů KSČ a 10 bezpartijních. Nejmladší kandidát má 27 roků,
nejstarší 53. Mandátová komise navrhuje uznání všech kandidátů za poslance MNV.
Zástupce ONV s. Šebela vyzval nové poslance, aby složili slib věrnosti
k lidovědemokratickému zřízení. Na tuto výzvu všichni poslanci povstali, slib složili
a podepsali příslušné prohlášení o slibu. Za předsedu MNV byl navržen a všemi členy
MNV zvolen s. Josef Kuběna č. 61, který byl předsedou v minulém období. Nově zvolený
předseda poděkoval za důvěru, funkci přijal a ujistil, že nezklame.
Následovala volba orgánů MNV. Za tajemníka byl navržen a všemi hlasy zvolen
s. Jarolím Janoušek nynější předseda KSČ.
Dále byli navrženi za členy rady tito soudruzi: Alois Kala č. 222, ing. Bohumil Keprt
č. 286, Jan Knesl č. 135, Noemi Klenová č. 34, Josef Kuběna č. 316, Rudolf Kuběna č. 202
a Fantišek Mikulášek č. 136.
Tito členové byli jednotlivě zvoleni také 100% hlasy. Dále byli navrženi členové
jednotlivých komisí – komise plánovací, komise zemědělská, komise kulturně školská,
komise trestní, komise pro výstavbu, komise finanční, komise sociálně zdravotní, komise
bytová, komise bezpečnostní, komise vodovodní, osvětová beseda a sbor občanských
záležitostí. Všichni navržení do uvedených komisí byli zvoleni všemi hlasy.
Nově zvolený předseda zdůraznil výběr členů do komisí a seznámil přítomné
s hlavními úkoly členů MNV. Dále přednesl návrh pracovního plánu MNV a rady na
II. pololetí 1960. Přednesl také závazek MNV ke zpřesnění přerovské výzvy. Dále hovořil
o bytové otázce, o školství, zemědělství, o zlepšování služeb obyvatelstvu, o veřejném
osvětlení, kultuře, o světové besedě, o úseku obchodu a zvelebení obce. Připomněl také
nově zvoleným členům jejich zodpovědnost. Vyzval je k těsnému spojení s voliči.
Přál jim hodně úspěchů v jejich práci a vyzval všechny občany ke spolupráci na řízení
obce a zahájil diskuzi.
O různých problémech obce diskutovalo 8 občanů.
Po vyčerpání diskuze seznámil s. Jan Nezval přítomné s návrhem plánu rady MNV na
II. pololetí 1960.
V tomto plánu jsou stanoveny úkoly MNV, jejich plnění, kontrola a uvedeno zajištění
plnění zemědělské výroby a pomoc při všech pracích JZD. Dále rozšiřování
a zkvalitňování služeb obyvatelstvu.
Na úseku školství a kultury je v plánu připomenuto věnovati více pozornosti mládeži
a vytvářet podmínky pro budovatelské úkoly.
Na úseku obchodu: Vycházet z dosavadních zkušeností občanských kontrolorů
a dohlížecích výborů ke spokojenosti občanů.
Na úseku výstavby a zvelebení obce: Poskytování pomoci k výstavbě družstevních
bytů, využívání méně úrodné půdy k zastavování a starost o dobré postavení
hospodářských budov JZD v obci.
Mimo uvedené úseky, je také poznačeno v plánu i plnění ostatních hospodářských
odvětví, které rovněž vyžadují plné zodpovědnosti všech členů MNV.
S. Gregor seznámil přítomné s návrhem usnesení z dnešní schůze k návrhu
pracovního plánu zasedání a rady MNV na II. Pololetí 1960, kde se ukládá radě a komisím
MNV vypracování pracovního plánu, v němž budou vytyčeny úkoly jednotlivých komisí
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k rozvoji hospodářství a kultury v obci a také pozvání ministra s. Baráka do naší obce.
Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.
Nově zvolený předseda Jos. Kuběna na závěr schůze žádal všechny občany o pomoc na
zvelebení obce a schůzi ukončil.

Drátenické hody – 1960

Ve všech místech naší vesnice se uklízí, líčí se domy, natírají okna, dveře a všude
kolem domů se dělá vzorný pořádek. Snad v každé domácnosti se očekávají hosté, kteří
jsou pozváni na „Drátenické hody“. Připadly na 24. července. Avšak nepříznivý letošní
červenec nedopřál tomu, aby se občané setkávali s dětmi u houpaček a střelnic, o kteréžto
podniky zde nebyla nouze. Od soboty od rána až do pondělka neustále pršelo. Připravená
„Benátská noc“ se nemohla konat, a tak ji nahrazovala taneční zábava u Kučerů,
samozřejmě lidmi přeplněna. Taktéž v neděli se konaly taneční zábavy u Kučerů a Němců
se stejným výsledkem. Tentokráte to byly hody, jaké málokdo pamatuje, avšak přesto
u zábav bylo zase veselo. S nejsmutnějšími tvářemi odjížděli majitelé zábavních podniků,
kteří vskutku velmi málo utržili.

Oprava posledního doškového domku č. 43

Do dnešního dne byl ještě v naší obci jediný a poslední malý domeček s doškovou
střechou. Je stísněn na Bělé, kde si ho málo občanů povšimlo. Obývá jej stará slečna
důchodkyně Marie Vymazalová. O této opravě se musela rozhodnout proto, že již všude
silně zamokalo a opraváři na takové střechy nejsou. Nastřádala peníze ze svého důchodu,
zakoupila patřičné množství eternitu a tak de 12. září 1960 dostal domek novou krytinu.
Tak jediný doškový domek, který dosud připomínal bídu minulosti, se zařadil mezi
325 domků, jak naše obec počítá - s tvrdou krytinou.

Prodloužení hlavního vodovodního potrubí

S budováním nového úseku vozovky v nové čtvrti na Končinách bylo také přičiněním
rady MNV uskutečněno to, že až k poslednímu domku této ulice bylo prodlouženo hlavní
potrubí místního vodovodu. Práce prováděla brněnská správa vodovodů ZVAK na svoje
náklady a se svými pracovními silami. Jako mechanizační prostředky byl použit autobagr
a ve skalnatém terénu komprezor. Výkop a veškeré montážní práce v délce 200 m byly
započaty dne 13. září 1960 a skončeny 2. prosince. V některých místech byly práce velmi
namáhavé a ve skalnatém terénu se muselo střílet pomocí dynamitových náloží.

Náhlé úmrtí M. Petlachové č. 266

Dne 12. září 1960 se rozlétla po naší obci zpráva, že v lese nad „Boží mukou“ směrem
k Lipovci je mrtvá žena a to paní Marie Petlachová č. 266. Jmenovaná šla dopoledne do
lesa na kousek trávy. Jelikož bylo již dávno po poledních hodinách, šla se po ní její
17tiletá dcera podívat. V uvedeném úseku našla svoji maminku mrtvu. Marie Petlachová
se již vracela s uzlíkem trávy k domovu, avšak zastižena mozkovou mrtvicí, nedošla,
zemřela u své práce. Pohřeb byl stanoven na sobotu 17. září. Občané ji doprovodili na
místní hřbitov, kde se se zesnulou rozloučil předseda NV Jos. Kuběna.
Paní Petlachová zemřela ve věku 52 roků a zanechává po sobě 17letou dceru
a 20letého syna.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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OSTROVY – ČÁST XIV. – PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři Ostrovského zpravodaje.
Děkuji tímto všem, kteří mi od roku 2010 umožnili vydávání mých článků na těchto
příjemných stránkách. Děkuji také těm, kteří mé články po několik let četli a snad u nich
neusínali nudou. Škoda jen, že je váš městys tak vzdálen, myslím, že ta dlouhodobá
spolupráce by si malou oslavu zasloužila. Ale co je teď důležitější. Úplně jsem opomněl
skutečnost, že původní tvorba patřila čtenářům Ostrova u Karlových Varů a nebylo tedy
třeba je seznamovat s jejich vlastním bydlištěm. Ale obyvatelům Ostrova u Macochy bych
asi pár řádků o našem městě napsat měl.
Takže vstupte, vítám vás u bran Ostrova, který se rozkládá na úpatí Krušných hor,
zhruba v polovině cesty mezi Karlovými Vary a Jáchymovem. První písemná zmínka
pochází z roku 1269, v té době také vzniká nejstarší zachovaná památka, kterou je
románský kostelík sv. Jakuba. Městská práva pak udělil místní radě v roce 1331 král
Jan Lucemburský. Za prohlídku zcela určitě stojí barokní zámecký areál, v současnosti
v rekonstrukci a přilehlý park, nazývaný v době své největší slávy „osmým divem světa“.
V jeho dosahu se nachází i nově opravený areál piaristického kláštera s prohlídkovým
okruhem „Posvátný okrsek“ a Staré náměstí s krásnou radnicí. Nová část města byla pak
vystavěna na zelené louce a to díky těžbě uranových rud v nedalekém okolí.
Počet obyvatel se během několika let zmnohonásobil a přesáhl i 20 000. V rychlém
sledu byly postaveny, během velmi krátké doby, stovky bytů, kulturní dům, školy, školky,
obchodní dům, pekárna, nemocnice i koupaliště. Vyrostlo „zahradní město“ v duchu
socialistického realismu. Uranová žíla však jednoho dne vyschla, stejně jako ve
středověku ta stříbrná.
Ve městě proto začala firma Škoda vyrábět trolejbusy, které dodnes jezdí v mnoha
městech celé Evropy a Asie. V dalších městských provozovnách se dále vyráběl nábytek,
mobilní obytné buňky, šily se zde rukavice a vyráběly součástky pro firmu Tesla. Po roce
1989 ale nezůstal kámen na kameni, velké firmy odešly, nebo byly zrušeny a na jejich
místo nastoupili podnikatelé noví, kteří dali městu novou tvář.
Kompletní historie místa je sepsána v knize „Dějiny města Ostrova“, která vyšla v roce
2001. V současné době žije v Ostrově téměř 17.000 obyvatel, někteří spokojení, jiní ne.
Ale to bude asi stejné i u vás a ve všech ostatních Ostrovech, ať už mají lidiček sto, nebo
desítky tisíc. Já osobně tu žiji celých svých 55 let a asi bych se již nikam nestěhoval.
Dominanta hory Klínovec nad zeleným městem s okolními rybníky a lesy zve všechny
v létě i v zimě k příjemným výletům. Přijeďte někdy se přesvědčit sami.
Lubomír Mayer, Ostrov u Karlových Varů

CO NOVÉHO VE FARNOSTI

Městys Ostrov u Macochy, což mnozí ani nevědí, je samostatná farnost. Co to
znamená? Farnost je základní církevní správní jednotka, která sdružuje věřící na určitém
území. Je samostatnou církevní právnickou osobou. Římskokatolická farnost Ostrov
u Macochy je tedy samostatnou právnickou osobou. Její nadřazenou jednotkou je
děkanát, v našem případě blanenský, kde děkanem je jedovnický farář P. Václav Trmač.
Blanenský děkanát je součástí Brněnské diecéze, jejímž nejvyšším představitelem je
biskup Vojtěch Cikrle a jeho zástupcem, tedy generálním vikářem, je P. Jiří Mikulášek,
který jako jedovnický kaplan působil i v Ostrově, a následně byl farářem v Blansku.
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Každá farnost má svého duchovního správce - faráře nebo administrátora. Je to muž,
který vystudoval teologickou fakultu a je vysvěcen na kněze. Jelikož není kněží dostatek
pro všechny farnosti, nebo některé farnosti jsou malé, má většinou jejich správu na
starosti farář ze sousední farnosti. V naší ostrovské farnosti je takovým administrátorem
excureendo (přijíždějícím) P. Václav Trmač ze sousední farnosti Jedovnice.







A teď ty novoty.

Od srpna letošního roku přibyl P. Trmačovi pomocník – P. Pavel Kuchyňa, který byl
biskupstvím pověřen vykonávat v Jedovnicích funkci kaplana a zároveň
vypomáhat P. Trmačovi ve farnostech Ostrov u Macochy a Lipovec. Předpokládá se,
že za rok se P. Pavel Kuchyňa stane farářem v Lipovci a do Ostrova bude dojíždět
jako administrátor excurrendo. Je mu 38 let a na kněze byl vysvěcen v roce 2012.
Narodil se do tradiční křesťanské rodiny a je rodákem z Velkého Meziříčí. Kdo by
se chtěl o něm dovědět více, může nahlédnout do zpravodaje farnosti Jedovnice
a Ostrov u Macochy Nitka č. 7/2014.
V neděli 6. července v Olomouci přijal jáhenské svěcení, tj. první stupeň svátosti
kněžství (jáhen – kněz – biskup), člen dominikánského řádu fr. Petr Justin Dvorský,
ostrovský rodák. Na jáhna byl Petr Justin vysvěcen arcibiskupem mons.
Dominikem Dukou. Na tuto, v životě církve jedinečnou událost, se vydal celý
autobus farníků. Stejně jako před rokem, kdy jsme se účastnili skládání věčných
slibů, byli jsme srdečně přijati dominikánskou komunitou a v její společnosti jsme
strávili příjemné odpoledne.
V letošním roce ještě jedna událost rozčeřila jinak poklidný život farnosti. Byla to
již druhá Farní slavnost, kterou jsme uspořádali v prostorách opravené stodoly na
faře a na farním dvoře. V nedělním odpoledni si mohli účastníci u dobré kávy
a svátečních koláčů popovídat a poslechnout písně z repertoáru Šošůvské scholy.
Pro žíznivé bylo k dispozici pivo a limonády, pro děti skákací hrad. Za kostelem se
mohly děti vyřádit v mini lanovém centru, které postavil pan Sáňka a při hrách,
které
pro
ně
připravila
omladina. Na závěr nechyběl ani
táborák a opékání špekáčků.

Objekt fary je celoročně využíván
skautskými
oddíly,
farními
společenstvími mládeže i školami při
školních výletech. Farnost zde pořádá
pod vedením Mgr. Zdeňky Svobodové
již několik let prázdninové pobyty
prarodičů s vnoučaty. Za zmínku stojí
také
Farní
víkend
jedovnické
a ostrovské
farnosti
uspořádaný
katechety a P. Trmačem, který se konal
12. – 14. září. To fara praskala ve švech.
Sešlo se zde 34 malých školáků, kteří pod vedením katechetů a dalších pomocníků prožili
společně radostné chvíle plné her a soutěží. Při sobotním výletu na Holštejn a při
prohlídce Holštejnské jeskyně poznávali krásy přírody, kterou nám dal Stvořitel. Přitom
hravou formou rozebírali modlitbu Otče náš a učili se chápat smysl jednotlivých slov
a vět.
A co napsat závěrem? V základní škole od září probíhá každou středu pravidelná
výuky náboženství (1. – 2. třída od 11.40 do 12.25 a 3. – 5. třída od 12.35 do 13.20),
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ve školce je etická výchova jednou za 14 dní od 10.40 do 11.25. V příštím roce budeme
v květnu pořádat již 15. pouť do Císařské jeskyně, koncem června si zopakujeme Farní
slavnost, v srpnu pobyt prarodičů s vnoučaty. P. Pavel Kuchyňa by chtěl přes zimu zavést
pro zájemce biblické hodiny. Příznivci hudby se mohou těšit na koncert.
Na všechny tyto akce, a nejen na ně, vás srdečně zveme. Vždyť církev nejsou jen
restituční nároky, církev je především společenství věřících lidí.
Mgr. Zdeňka Svobodová

DO NOVÉ SEZÓNY VSTOUPILA DOBŘE PŘÍPRAVKA, MUŽI HRAJÍ

PROZATÍM VE STŘEDU TABULKY

Nový ročník fotbalové soutěže začal pro naše hráče poněkud netradičně. Z důvodu
prací na zavlažování hřiště jsme museli první dva plánované domácí zápasy odehrát na
hřištích soupeřů. Díky tomu jsme se během prvních pěti kol na domácím hřišti neukázali.
Těsně před zahájením soutěže se rozhodl skončit v pozici hrajícího trenéra Ladislav
Zukal, kterého vystřídal Michal Nezval. Hostování jsme prodloužili Karlu Grycovi
z Blanska a Romanu Pitákovi z Rozstání. V průběhu prvních kol jsme potom přivedli na
hostování dva mladé hráče z Lipovce, Miloše Ševčíka a Ladislava Fadrného a gólmana
Radima Kočího z Vavřince. Naopak v Adamově jsme prodloužili hostování Luboši Dáňovi
a v Otinovsi Lukáši Piňosovi. V současné době tak ještě řešíme ukončení hostování
zraněného Martina Pokorného z Blanska.
Na soupeřových hřištích se nám v předchozích sezónách příliš nedařilo, proto jsme
vstupem do soutěže překvapili sami sebe. Po remíze ve Vranové (2:2), jsme dvakrát
vyhráli nejtěsnějším rozdílem, nejprve na hřišti Lažan a poté i v nedalekých
Kotvrdovících (obě utkání shodně 0:1). Po třetím kole jsme se tak vyhřívali na čele
tabulky. Další utkání na hřištích kvalitnějších protivníků nás však neomylně nasměrovala
zpátky do spodních pater tabulky. Obě utkání sice byla herně vyrovnaná, trápíme se však
v koncovce a naopak lehce inkasujeme, a tak jsme v Adamově prohráli vysoko 6:2, ve
Skalici pro změnu 3:0. V prvním domácím utkání jsme po tristním výkonu podlehli
Drnovicím 1:5 a ani v Boskovicích jsme sérii proher zastavit nedokázali (5:2). Jen
nemohoucnost týmů ze dna tabulky nás prozatím drží mimo sestupové vody.
To děti z přípravky se viditelně zlepšily. Po úvodní loňské sezóně, kde se
v mistrovských zápasech teprve rozkoukávaly a jen výjimečně dokázaly se zkušenějšími
soupeři držet krok, přišla výrazná změna. Oba týmy (A i B-tým mladší přípravky) začaly
od počátku soutěže pravidelně sbírat body a vítězit. Obě mužstva se tak na začátku
soutěže zařadila do horní poloviny tabulky a jejich výkony a chuť jsou příslibem. Velké
poděkování patří určitě všem, kteří mají naše nejmenší fotbalisty a fotbalistky na starosti.
Už v minulosti jsme informovali o tom, že naše Tělovýchovná jednota získala dotaci na
automatické zavlažování fotbalového hřiště ve výši 350 tis. Kč. Práce se bohužel trochu
protahují, nicméně první část zavlažování byla realizována v půli měsíce srpna, kdy bylo
potrubí uloženo do země a dnes již ani nejde poznat, kudy vedly výkopy. Zbývá ještě
dokončit druhá část (postavit kiosek pro čerpadla a propojit s nádrží). Toto musíme
stihnout nejpozději do konce října, abychom mohli finanční prostředky z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pročerpat.
Jelikož již hrajeme domácí utkání na našem hřišti, a to jak utkání mužů, tak přípravky,
zveme všechny příznivce „kulatého nesmyslu“ na naše zápasy.
Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy
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JAK VOLIT DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Komunální volby proběhnou v naší obci ve dnech 10. a 11. 10. 2014. V pátek
10. 10. 2014 bude hlasovací místnost otevřena od 14:00 do 22:00. V sobotu 11. 10. 2014
bude hlasovací místnost otevřena od 8:00 do 14:00. Volební místnost bude jako obvykle
v budově kina. Volit je možné pouze v místě trvalého bydliště, tedy v Ostrově u Macochy,
volební průkazy se nevydávají.

Jak správně volit
Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik má členů
zastupitelstvo, v našem případě tedy 15.
Zákon umožňuje 3 způsoby vyplnění lístku:

1. Vybrat maximálně 1 stranu, které připadne všech 15 hlasů
2. Vybrat maximálně 1 stranu a rozdělit zbývajících maximálně 14 hlasů mezi členy
ostatních kandidátek
3. Rozdělit 15 hlasů mezi kandidáty různých stran

Pozor, preferenční hlasy fungují jinak, než ve volbách do sněmovny. Hlasy se sčítají
podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Aby kandidát přeskočil
z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat minimálně o 10 % více hlasů,
než činí průměrný počet hlasů na kandidáta. Jestliže vyberete jednu stranu a zároveň
křížkujete členy její kandidátky, preferenční hlasy se nepočítají.
Ing. Ondřej Hudec, starosta

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Revitalizace náměstí již byla zahájena
Od poloviny měsíce srpna se postupně rozbíhají stavební práce na revitalizaci
náměstí. Postupně byl rozebrán sokl kašny na náměstí, vytrhané staré obrubníky okolo
kašny, rozebrán chodník pod úřadem, podpěrné zdi u kina a odfrézován nájezd na
krajskou komunikaci (pod kostelem). V současné době je hotový základ podpěrné zdi
a budují se podpěrné zdi u kina a podkladové vrstvy na komunikaci od kina směrem
k hasičské zbrojnici. Dále se připravuje úprava podkladových vrstev na prostranství před
kostelem. Poté přijde na řadu chodník, který povede od kostela, směrem ke hřbitovu.
Stavba má částečné zpoždění, a tak plánované ukončení stavby na konci měsíce října
dodrženo nebude. Reálným termínem pro dokončení této stavby je měsíc listopad.

Rekonstrukce průtahu obcí bude realizována až v příštím roce
Dlouho očekávané zahájení opravy krajské komunikace III/37363, tedy komunikace
vedoucí od rybníku ke hřbitovu a dále směrem na Sloup, by mělo být zahájeno ještě letos.
Jihomoravský kraj schválil uvolnit 10 mil. Kč na provedení I. etapy této stavby v červenci,
nicméně přípravné práce na výběrovém řízení se protáhly a i když výběrové řízení bude
zanedlouho ukončeno, je zřejmé, že v letošním roce bude stavba pouze zahájena.
Smluvním termínem dokončení první etapy této stavby, která spočívá v kompletní
obnově komunikace od kostela ke hřbitovu (v délce 520m) je červen příštího roku, kdy
by mělo být vše hotovo. V letošním roce tak bude realizována pouze oprava dešťové
kanalizace podél hřbitova a její prodloužení. Práce na opravě tělesa komunikace budou
zahájeny na jaře příštího roku. V souvislosti s touto stavbou musí obec vyčlenit cca
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450 tis. Kč, které budou vydány za předláždění chodníku okolo hřbitova, přeložku
veřejného osvětlení a opravu části
dešťové kanalizace.

Oprava střechy na staré škole
V letošním roce jsme po
domluvě
s firmou
NETWORK
GROUP, s.r.o. započali s opravou
střechy na budově staré školy.
Z výběrového řízení vyšla jako
nejlepší nabídka p. Pavla Najta,
z Ostrova, který tuto opravu
realizuje za cenu 476 tis. Kč. Oprava
by měla být dokončena nejpozději
do konce září. V příštím roce pak
budeme tuto budovu zateplovat.

Rekonstrukce podlahy v kulturním domě
V měsíci září jsme rekonstruovali podlahu v sále našeho kulturního domu. Podlaha
byla nejdříve zbroušena, dvakrát přelakována, poté bylo vyznačeno hřiště a vše opět
překryto finální vrstvou tvrzeného laku. Celkové náklady se vyšplhaly na 110 tis. Kč.
Práce prováděla firma Teral z Rozstání.

Zateplení budovy ZŠ bylo dokončeno
V závěru loňského roku a zejména v letošním roce jsme díky dotaci zateplovali
budovu školy. Postupně byla vyměněna okna a dveře, zateplena střecha a zdi budovy.
Stavební práce již jsou ukončeny. Zbývá dokončit stavbu po administrativní stránce,
zejména vůči poskytovateli dotace,
tedy SFŽP. Celkové náklady se blíží
14,5 mil. Kč, z dotací jsme pak
pročeprali, nebo ještě pročerpáme
téměř 11,75 mil. Kč. Díky zateplení
bychom měli uspořit výrazné částky
za vytápění, podle energetického
auditu by se mohla roční úspora
pohybovat okolo 350 tis. Kč. Až čas
ukáže, jak velké budou úspory,
každopádně již nyní může nejen nás,
ale hlavně naše děti těšit nový, hezčí
vzhled budovy naší školy.
Další schválené dotace
V minulém čísle zpravodaje byla podána informace o tom, že naší obci byly přiznány
další dotace ze SFŽP. Jedná se o zateplení staré školy, kulturního domu a výměny zdroje
vytápění v budově ZŠ. Celková výše těchto dotací se blíží 10 mil. Kč.
Všechny tyto projekty budou realizovány až v příštím roce, nicméně již v letošním
roce je nutné splnit množství administrativních úkonů, abychom mohli v příštím roce
stavět.
V nejpokročilejší fázi se nachází dotace na zateplení kulturního domu. Zde probíhalo
výběrové řízení během července a srpna a dnes jsme před podpisem smlouvy
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s dodavatelem stavby, kterým bude firma LAWSTAV, s.r.o. z Vyškova, tedy firma, která
v letošním roce zateplovala budovu Úřadu městyse.
U ostatních dvou projektů v současné době připravujeme zadávací dokumentaci pro
výběr zhotovitele tak, abychom znali dodavatelskou firmu do konce letošního roku.
Předpokládáme, že vlastní stavební práce u zateplení kulturního domu i staré školy
budou zahájeny na přelomu měsíců března a dubna příštího roku, dle klimatických
podmínek. U výměny zdroje vytápění v ZŠ počítáme se zahájením v červnu, aby hlavní
nápor stavebních prací proběhl během letních prázdnin.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
ve dnech 24. a 25. 10. 2014 proběhne v naší obci sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. V pátek bude mužné odpad přivést od 16 do 17 hod. u horní
samoobsluhy, v sobotu pak od 9 do 10h u spodní samoobsluhy.
Do nebezpečného odpadu řadíme například již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby,
lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky nebo znečištěné od motorových a jiných ropných
olejů, maziv, barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující
nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových
hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv
el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící
tkaniny a textílie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy,
pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo
sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. Všechny odpady obsahující azbest musí
být zabaleny buďto v igelitových pytlech nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli
možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno jakkoliv
přepravovat. Do nebezpečných odpadů patří i vybourané okenní rámy. Sklo se dá
dát do nádob nebo kontejnerů na sklo.
Velkoobjemovým odpadem rozumíme odpad, který se nevejde do popelnice, jedná se
tedy o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, běhouny,
textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně
znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo od
stavebních materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové
zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části automobilů, dále veškeré
podlahové krytiny, textílie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení
a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů, ale pozor, ne na bázi sádry
nebo azbestu, obaly stavebních materiálů, dále veškerou domácí a zahradní keramiku
také pálené nebo keramické tašky ze střech, starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu,
luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby. V podstatě všechny nepotřebné věci
z domácností občanů, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány výše
v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.
Dále je možné vrátit staré elektrozařízení a pneumatiky - sbírají se chladničky,
ledničky a mrazáky, elektrické pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, dále televizory,
rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí
elektrospotřebiče, vysavače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony.
Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a monočlánků. Odevzdávané elektrozařízení
a elektrospotřebiče, musí být kompletní nerozebrané a tedy v úplném stavu. Nebude-li
elektrozařízení kompletní, kolektivní systémy určené na odběr tohoto zařízení toto
neúplné zařízení od nás nepřevezmou! Sbírají se i veškeré pneumatiky, ale bez disků,
kovové disky patří do železa.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 57. schůzi, konané dne 26. 6. 2014:
 jmenovala Mgr. Karla Hasoně, Ph.D. na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy, s účinností od 1. 8. 2014 a určila jeho plat a složky platu
 schválila zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor s firmou NETWORK GROUP a.s. k pronájmu nebytových prostor v budově
staré školy (č. p. 70)
 schválila vyhlášení poptávky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
střechy na staré škole“, text výzvy k podání nabídek (zadávací dokumentaci)
a firmy vybrané k podání nabídky (RONEXMONT, sdružení podnikatelů, Brno,
Michal Břoušek, Blansko, Najt Pavel, Ostrov u Macochy)
 schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru, využití odpadů z obalů s firmou
EKO-KOM, a.s.
 schválila snížení provozních výdajů na zabezpečení požární ochrany o 20 000 Kč
a zvýšení příspěvku Sboru dobrovolných hasičů o 20 000 Kč na provedení úprav
cvičiště SDH
 schválila Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Snížení
energetické náročnosti objektu kulturního domu v Ostrově u Macochy“,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.
 Schválila nájemní smlouvu č. 312 na pronájem hrobového místa č. 365
 souhlasila se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 354 podle předložené
projektové dokumentace
 souhlasila s odvodněním lesní cesty Hložek na pozemek ve vlastnictví městyse
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 58. schůzi, konané dne 31. 7. 2014:
 schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s firmou NETWORK
GROUP, s.r.o. k prostorám v budově č. p. 70 – stará škola
 vybrala na realizaci veřejné zakázky „Ostrov u Macochy – oprava střechy na staré
škole“ nabídku p. Pavla Najta, č. p. 164, Ostrov u Macochy, 679 14, IČ 886 99 897
za cenu 476.911,-Kč a stanovila další pořadí nabídek (2. RONEXMONT, sdružení
podnikatelů, Brno, 3. ALFA KOMPLEX a.s., Praha)
 schválila příkazní smlouvu na zabezpečení procesu výběrového řízení projektu
„Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrově u Macochy“
s firmou Energy Benefit Centre a.s. za cenu 38 000 Kč bez DPH a příkazní smlouvu
na administraci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu staré školy
v městysu Ostrově u Macochy“ s firmou Energy Benefit Centre a.s. za cenu 113 000
Kč bez DPH
 schválila příkazní smlouvu na zabezpečení procesu výběrového řízení projektu
„Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy“
s firmou Energy Benefit Centre a.s. za cenu 49 000 Kč bez DPH a příkazní smlouvu
na administraci projektu „Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy
v městysu Ostrov u Macochy“ s firmou Energy Benefit Centre a.s. za cenu
185 000 Kč bez DPH
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schválila přijetí nepeněžního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov
u Macochy – stoly, skříňky, tiskárna a chladnička
schválila rozpočtové opatření č. 7
schválila nájemní smlouvu č. 313 na vsyp a rozptyl zpopelněných lidských ostatků
schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 365 mezi Městysem Ostrov u Macochy
a firmou ZEMSPOL a.s. Sloup k pozemkům o celkové výměře 15.8068ha

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 59. schůzi, konané dne 28. 8. 2014:
 schválila Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „III/37363
Ostrov u Macochy, průtah 1. etapa“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
a Dodatek č. 1 ke smlouvě o postupu a realizaci stavebních prací při opravě
komunikace s názvem „III/37363 Ostrov u Macochy, průtah“, 1. etapa“
 vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Snížení
energetické náročnosti objektu kulturního domu v městysu Ostrov u Macochy“
zadanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách, jako nejvhodnější nabídku
firmy LAWSTAV, s.r.o., Vyškov, za cenu 3 187 800 Kč bez DPH a stanovila další
pořadí nabídek (VRBA, s.r.o., Blansko, Traweko 96 s.r.o., Lipník nad Bečvou)
 schválila rozpočtové opatření č. 8 a doporučila ZM vzít na vědomí rozpočtové
opatření č. 8
 vzala na vědomí informace o preventivních sociálních službách na okrese Blansko
a schválila smlouvu s městem Blanskem o příspěvku na financování sítě služeb
sociální prevence ve výši 25 000 Kč na rok 2015
 schválila dodatky č. 1 k nájemním smlouvám na pronájem hrobových míst (celkem
17 smluv)
 souhlasila se zapojením Základní školy a Mateřské školy Ostrov u Macochy,
příspěvkové organizace, Ostrov u Macochy 363, do realizace projektu „Digitálně
a interaktivně“ a s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi
ART ECON – Střední škola, s.r.o., a ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
 souhlasila se zapojením Základní školy a Mateřské školy Ostrov u Macochy,
příspěvkové organizace Ostrov u Macochy 363 do realizace projektu „Moje první
firma“ a s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi ZŠ a MŠ
Blansko, Dvorská 26 a ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
 schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na vybavení neinvestiční povahy SDH
ve výši 1 220 Kč
 souhlasila se záměrem rekonstrukce domu č. 34 s ubytováním a s výstavbou
parkoviště na pozemku p. č. 102/3
 schválila provedení opravy laku podlahy KD firmou Zdeněk Hudec – TERAL,
za cenu 105 000 Kč
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na své 16. schůzi, konané dne 11. 9. 2014:
 schválilo zrušení předkupního a zástavního práva městyse k pozemkům
p. č. 354/130, p. č. st. 563 a p. č. 354/125 v k. ú. Ostrov u Macochy (novostavby RD
na Vintocích)
 vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu
Blansko za rok 2013
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vzalo na vědomí závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok 2013
vzalo na vědomí plnění rozpočtu městyse za období 1-7/2014
schválilo prodej části pozemků p.č. 4/2 a p.č. 4/7 panu Z. V., č.p. 230 za cenu
40 Kč/m2 s předkupním právem městyse (zahrada před starou školou)
schválilo prodej části pozemku p. č. 1689/1 majitelům RD č. p. 186 za cenu
40 Kč/m2 (předzahrádka, zahrada a část RD č.p. 186)
schválilo koupi pozemků p. č. PK1729/4, PK 1729/5 a PK 1729/14 za cenu
10 Kč/m2 (za hasičským hřištěm)
schválilo koupi pozemku p. č. PK 1355/3 za cenu 40 Kč/m2 (pod komunikací na
ul. Nová)
schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 75/3 (zahrada za budovou
Svazarmu)
vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7 a č. 8
schválilo rozpočtové opatření č. 9
vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse od XV. zasedání Zastupitelstva
městyse
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
učit se – v souvislostech
učit se – v přírodě
učit se – příjemněji, a přitom vědět více

Škola ve stručném souhrnu

Školní rok 2014/2015 přináší několik novinek, a to v podobě dalších EU projektů, úprav
interiéru a zavádění nových metod a pomůcek do výuky. V plném provozu jsou
zrekonstruované školní dílny, keramická pec a přírodní učebna pořízené z projektů.
V závěru školního roku (19. 6. 2014) proběhl konkurz na místo ředitele školy. Pozici
obhájil stávající ředitel, čímž skončilo dlouhé období nejistoty a mohl začít běžný provoz
ve škole. Prioritou pro další období je zkvalitňování výuky, podpora nových výukových
metod a pokračování v modernizaci vybavení školy.
Během prázdnin bylo dokončeno zateplení školy a byl proveden závěrečný úklid jak
uvnitř školy, tak v jejím okolí. V nadcházející zimě se budeme těšit na zlepšený tepelný
komfort a úsporu prostředků za vytápění (cca 300 tis. Kč).
V plné přípravě je projekt na modernizaci otopné soustavy, která je již za hranicí
životnosti. Kromě značného nárůstu množství poruch a oprav je především energeticky
velmi náročná. Stávající plynové kotle mají účinnost 70 – 75 %, nová technologie
tepelných čerpadel má účinnost 130 %. Odhadovaná úspora je 200 tis. Kč ročně.
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Škola je zapojena do několika dalších projektů, díky nimž je možné vybavení školy
dále modernizovat, stejně tak jako uskutečňovat zajímavé exkurze pro žáky a vzdělávací
kurzy pro vyučující tak, aby vzdělávání mohlo být dále zkvalitňováno.

V závěru minulého školního roku
byly dokončeny práce na úpravách
prostranství před hlavním vchodem,
které spočívaly ve zřízení přírodní
učebny a jezírka, které zahrnuje
stoly, vyvýšené záhony, jezírko
a ovocný sad. Slavnostní otevření
učebny proběhlo 13. 6. 2014.

V mateřské škole je i v letošním
roce
otevřena
logopedie
a logopedická prevence pro nápravu
vad řeči. Do dalšího ročníku vstupuje
i unikátní projekt Zdravá chodidla,
díky němuž dochází k nápravě ortopedických vad dolních končetin dětí.
Webové stránky školy procházejí úpravou s cílem zrychlit zejména načítání obsahu,
zároveň dojde i ke změně vzhledu.

Příští rok uběhne 40 let od otevření školy (první školní rok v nové škole byl zahájen
1. 9. 1975). Okolí školy prošlo postupnými úpravami – autobusová zastávka, školní
arboretum. jezírko a přírodní učebna, nová fasáda a zateplení, v přípravě je vznik
sportovního hřiště na školním dvoře. Zbývá zrealizovat rekonstrukci prostranství před
hlavním vchodem, a to zejména nové dláždění a výsadbu zeleně dle architektonické
studie. V těsné spolupráci se zřizovatelem Městys Ostrov u M. budeme hledat možnosti
provedení této náročné investice právě s ohledem na výročí školy.
Slavnostní otevírání přírodní učebny a jezírka
Při příležitost slavnostního
otevírání nově vybudované přírodní
učebny a jezírka (13. června 2014)
přijala pozvání ředitele školy
Ing. Jaromíra Vítková (na obrázku
třetí
zleva),
zastupitelka
Jihomoravského kraje (za KDUČSL). Předání učebny do užívání
žáků poté provedl starosta městyse
Ostrov
u Macochy
Ing. Ondřej
Hudec, starosta Vysočan Bc. Josef
Ovad a předseda svazu zahrádkářů
Josef Mrázek. Program slavnosti
připravili žáci školy společně se svými vyučujícími.
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Digitálně a interaktivně
Škola se zapojila do EU projektu Digitálně a interaktivně. Díky projektu se budou moci
vyučující seznámit s efektivním využitím tabletu při výuce. Částka na pořízení tabletů,
vzdělávání a školení činí 206 tis. Kč.

Moje první firma
Projekt, do kterého je škola zapojena, si klade za cíl podpořit finanční gramotnost
žáků. Žáci se budou seznamovat s postupy vedení účetnictví, obchodování, fakturace,
zakládáním firmy, dále se zúčastní exkurzí např. do České národní banky, účetní daňové
firmy atd.
Hřiště
V prostoru školního dvora byla plánována stavba tělocvičny. Protože dětem prostor
pro sportovní využití ve škole chybí, byl v roce 2011 zřízen gymnastický sál, který
absenci tělocvičny alespoň částečně nahrazuje.
Protože zajistit prostředky na stavbu tělocvičny se zatím nepodařilo, usiluje škola
alespoň o vybudování venkovního hřiště s travnatým povrchem. Pletivo na oplocení se již
podařilo sehnat jako sponzorský dar od firmy D-Holz, s.r.o., za což bychom rádi touto
cestou poděkovali.
Pokud počasí a v současné době silně podmáčený terén dovolí, rádi bychom
přistoupili k realizaci ve druhé polovině října. Prosíme ochotné rodiče o pomoc při
hloubení děr a zabetonovávání sloupků oplocení. Termín bude upřesněn.

Sběr starého papíru, TetraPacku, hliníku a elektroodpadu
Stejně jako minulý rok bude sběr probíhat celoročně, svázaný papír prosíme, přineste
do školy, buď do vestibulu, nebo
k zadnímu vchodu od kuchyně. Sběr
prosíme označte jménem a třídou,
kterou dítě navštěvuje. V pololetí
a na konci školního roku budou
vyhlášeni nejlepší sběrači, na které
čeká odměna v podobě např. dortu.
Výtěžek sběru je využíván na
zlepšování vybavení školy a nákup
pomůcek.
Sběr elektroodpadu probíhá
vždy první středu v měsíci v době
od 17 do 18 hod.

Projekt Ekologii se učíme,
ekologicky se bavíme
Na fotografii předávání dortu třídě, která
V současnosti probíhají úpravy
nasbírala největší množství papíru.
vestibulu
školy.
Stěny
byly
vymalovány podkladním nátěrem,
v nejbližších dnech budou umístěny odpočinkové kouty, informační tabule, nové
nástěnky a vybavení z recyklovaných materiálů. Náklady projektu jsou 80 tis. Kč,
spoluúčast 15 tis. Kč.
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Poděkování
Děkujeme rodičům, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu dobrovolně pomáhají
mateřské škole, ať už formou finančního či jiného materiálního daru, nebo výpomocí
v jejich volném čase.
Panu Hermanovi za barevnou tiskárnu, tonery, připojení, instalaci.
Panu Tanenbergerovi , panu Keprtovi za naložení a odvoz šatních skříněk.
Panu Jarošovi za vyrobení dřevěných nádstavců k dětským stolečkům, které nyní
výškově vyhovují dětem.
Poděkování patří také firmě D-Holz za dodání oplocení pro hřiště na školním dvoře.
Jaroslava Vondrová, vedoucí uč. MŠ,
Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., ředitel školy
Upozornění rodičům
Také letos bych chtěla požádat rodiče, aby v průběhu školního roku 2014/2015
dodávali včas do školy nejnovější zprávy z pedagogicko-psychologické poradny. Naším
cílem je včas reagovat na nová doporučení. Děkuji za pochopení.
Mgr. Petra Ševčíková, výchovná poradkyně

Edukativně stimulační skupinky
Od 22. října 2014 budou letos opět probíhat "Edukativně stimulační skupinky pro
předškoláky". Podrobnější informace naleznete na stránkách školy www.zsostrovum.cz.
Víčka pro Elišku
Také v letošním školním roce se naše základní a mateřská škola zapojí do akce "VÍČKA
PRO ELIŠKU".
Sběrné místo je vyhrazeno před jídelnou v MŠ a před sborovnou ZŠ. Podrobnější
informace k akci naleznete na stránkách školy.
Děkujeme
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ

Logopedie v MŚ
Mgr. Vojancová zahájila další školní rok logopedické péče ve středu 9. 9. 2014. Noví
zájemci se mohou nahlásit v mateřské škole nebo u paní logopedky (poplatek 30 Kč).
Logopedická péče je bezplatná.
Jana Nečasová, uč. MŠ

Logopedická prevence
Od měsíce října bude v naší MŠ probíhat kroužek logopedické prevence. Děti můžete
přihlásit ve třídě „RYBEK“.
Kroužek bude zaměřen na průpravná cvičení a na prevenci řečových vad. S dětmi
budeme hravou formou procvičovat gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, rozvíjet
slovní zásobu. Dále se budeme věnovat rozvoji obsahové stránky řeči (tvorbě slov, vět,
popis děje,…) a rozvoji formální stránky řeči (správné výslovnosti).
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ
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Angličtina v MŠ
V MŠ pokračuje již čtvrtým rokem angličtina ZuZu určená speciálně pro děti ze školky.
Metodika této výuky angličtiny využívá cíleně jednoduché písničky SuperSingleSongs,
díky nimž se děti učí jazyk nenásilně a přirozeně. Písničky na rozdíl od jiných metodik
netvoří pouhý doplněk, ale jsou přímo vyučovací metodou. Výsledky této metody jsou
velmi dobré. Více na www.anglictina-zuzu.cz. Cena kurzu je 75 Kč/lekci.

Další z řady projektů je úspěšně za námi
Projekt Schola artificii (2,1 mil. Kč.) odstartoval dne 1. 5. 2012 se záměrem
popularizovat řemesla s ohledem na tradici regionu, motivovat žáky a zvýšit jejich
povědomí o tom, jak může řemeslná výroba koexistovat s rozvojem regionu.
Na projektu spolupracovali manažeři, učitelé pracovních činností a další pedagogové
školy, jež se o problematiku zajímají a i v budoucnu se plánují žákům v tomto směru
věnovat. Proběhlo několik setkání celého realizačního týmu, kde se vyjednávaly otázky
spolupráce s odborníky v regionu, účasti na exkurzích ve firmách a v neposlední řadě
účasti odborníků přímo ve výuce pracovních činností.
Za celé období projektu se žáci a učitelé zúčastnili celkem 20 exkurzí, odborníci vedli
výuku pracovních činností ve škole celkem 30krát, přičemž žáci tímto způsobem rozvíjeli
svou manuální zručnost.
Bylo vytvořeno 41 metodických listů,
41 pracovních listů a jejich řešení tak, aby
byl splněn požadavek vhodnosti pro danou
věkovou kategorii, a to pro žáky všech tříd.
Následně byly jednotlivé dokumenty
konzultovány
s odborníky
z praxe.
Šlo o řady výrobků ze dřeva, plastu,
keramiky, kovu, kůže a dalších materiálů.
V závislosti na vytvořených dokumentech
byl postupně inovován školní vzdělávací
program
„Přátelsky
k lidem,
šetrně
k přírodě“.
Bylo pořízeno základní vybavení pro
odbornou učebnu školních dílen a keramický koutek, zejména keramická pec, hrnčířský
kruh a válcovací stůl, základní dílenský nábytek, nezbytné ochranné pomůcky, čímž došlo
k velkému zefektivnění výuky. V budoucnu plánujeme v aktivitách pokračovat.
Mgr. Petra Ševčíková, uč. 1. a 2. st.
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Personální obsazení ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve školním roce 2014/2015
Učitelé ZŠ
Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.
ředitel školy
Mgr. Marek Veselý
zástupce ředitele školy, tř. uč. 7. roč.
Mgr. Jaroslava Hasoňová tř. uč. 1. ročníku
Mgr. Jitka Haváčová
tř. uč. 2. ročníku
Mgr. Pavlína Héčová
tř. uč. 3. ročníku
Bc. Jana Grimová
tř. uč. 4. ročníku
Mgr. Iveta Kuchařová
tř. uč. 5. ročníku
Mgr. Alena Zukalová
tř. uč. 6. ročníku
Mgr. Petra Ševčíková
tř. uč. 8. ročníku
Mgr. Věra Hrazdírová
tř. uč. 9. ročníku
Brett Hrstka
uč. 2. stupně (anglický rodilý mluvčí)
Mgr. Věra Chlupová
uč. 2. stupně
Učitelé MŠ
Jaroslava Vondrová
Jana Nečasová
Mgr. Anna Musilová
Zuzana Šebelová
Hana Pernicová
Jana Pernicová, DiS.

Vychovatelka ŠD
Hana Kubešová

Provozní pracovníci
Ing. Hana Marinčáková
Miroslav Kolísek
Eva Vybíhalová
Milada Ovadová
Pavlína Malachová
Dana Mlčuchová

vedoucí uč. MŠ
uč. MŠ
uč. MŠ
uč. MŠ
uč. MŠ
uč. MŠ
vychovatelka školní družiny
hospodářka, účetní
topič – údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

Pracovnice školní jídelny
Monika Vávrová
ved. šk. jídelny
Růžena Crháková
kuchařka
Eva Grimová
kuchařka
Helena Vintrová
kuchařka
Anna Mikulášková kuchařka
Naděžda Skotáková kuchařka
Emílie Doleželová kuchařka

Počty žáků
Školu navštěvuje 110 žáků (nárůst o 12 žáků - rok 2013/2014), mateřskou školu
88 dětí, z toho 64 v Ostrově u M. a 24 v Krasové. První třídu tvoří 16 dětí, z toho
5 z Vilémovic.

Organizace provozu v mateřské škole
Děti mají zázemí ve svých domovských odděleních – třídách, rozděleni ve třech
skupinách.
V MŠ Krasová jsou děti ve věku 3 – 6 roků v jedné třídě. V MŠ Ostrov u M. tvoří třetí
oddělení homogenní třídu v počtu 26, navštěvují ji děti v posledním roce předškolního
vzdělávání.
Druhé oddělení – heterogenní třídu v počtu 23, navštěvují děti od 3 do 5 let.
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První oddělení – homogenní třídu v počtu 15, navštěvují nově příchozí nejmladší
tříleté děti. Menší počet ve třídě umožňuje novým dětem lepší adaptaci a také
individuální přístup učitelky.
Slučování oddělení bude možné jen v nejnutnějších případech Pracovní doba učitelek
je rozvržena tak, aby byla co nejefektivněji využita s ohledem na provozní špičku zařízení.
3 učitelky jsou plně kvalifikované, jedna učitelka v tomto školním roce dokončí
kvalifikaci. Asistent pedagoga má pro svoji práci požadované vzdělání. Učitelka
poskytující logopedickou prevenci je certifikovaná pro daný typ práce vysokoškolským
studiem.
Jaroslava Vondrová, vedoucí uč. MŠ

Ve spolupráci s vyučujícími ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy připravil Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.,
ředitel školy.

VÝUKA ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ
ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy nabízí občanům naší obce výuku angličtiny pro začátečníky
a mírně pokročilé. Předpokládaná cena 50Kč/hod, upřesněno bude dle zájmu občanů.
Zájemci se mohou nahlásit Mgr. Věře Hrazdírové osobně, nebo prostřednictvím e-mailu.

PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
3. – 4. 10. 2014 Bazárek dětských věcí – KD

5. 10. 2014
Drakiáda – louka nad Vintoky
15:00

24. 10. 2014
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – náměstí
16:00 – 17:00
25. 10. 2014
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – Jednota
9:00 – 10:00
25. 10. 2014
Pohádkový les – start u KD
15:00

8. 11. 2014
Divadelní vystoupení „Sluha dvou pánů“ – kino
19:00
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