HODIT LANO (CO SLAVÍME O VELIKONOCÍCH)
"Hodit lano", ať už je to myšleno
doslovně nebo obrazně, znamená
nabídnout pomoc. Lano je možné hodit
tonoucímu nebo nešťastníkovi, který
spadl do jámy nebo zapadl do bažiny.
Herci tak říkají nabídce umožňující lepší
využití jejich schopností. Obchodníci
hází lana zákazníkům, někdy jsou
o totéž žádáni fanoušci fotbalového
klubu, který se ocitl ve finanční tísni
a vidí záchranu ve finančním příspěvku
svých příznivců, o totéž jsou někdy
žádáni poslanci či zastupitelé krachující
významnou firmou nebo dokonce jeden
stát jiným státem, o hození lana žádají přes Internet lidé, kteří si nevědí rady – těhotná
patnáctiletá dívka, řidič shánějící náhradní součástku do svého veterána, nemocný,
kterému nezabírají žádné léky, …
V jednom dokumentu o dobrodruzích, kteří se pokoušeli přejít jakýsi divoký ostrov
přes hodně vysoké hory, byla popsána dramatická situace. Mužové se ocitli před
rozvodněnou horskou říčkou. Přebrodit ji nepřipadalo v úvahu. I kdyby se vzájemně
jistili, proud by je umlátil o balvany v řečišti. Dohadovali se, jestli se mají vydat proti
proudu tak vysoko, až z řeky bude potůček, a tam přeskočit, nebo změnit plán a jít po
proudu k moři. Jenže cesta nahoru i dolů byla tak náročná, že by za den urazili jen několik
desítek či stovek metrů. Zdálo se, že zbývá jediná možnost – vrátit se zpátky tudy, kudy
přišli. Jeden z nich, který vnímal návrat jako prohru, zkusil něco, čemu ostatní nevěřili.
Přivázal na konec lana velký kámen a házel ho přes řeku tak dlouho, dokud se mu
nepodařilo kámen zaklesnout na druhé straně za kmen stromu dělící se ve tvaru Y.
Opačný konec lana uvázal za obrovský balvan a pak, zavěšený rukama a nohama jako
lenochod a se zády v proudu řeky přeručkoval na druhou stranu. Tam pořádně uvázal
lano, v jehož spolehlivost ostatní nevěřili, nad ně uvázal druhé a jeho kolegové už se
dostali s veškerým nákladem přes řeku poměrně snadno po lanové lávce.
Jádrem Velikonoc je oslava toho, že Bůh dělá pro lidi něco podobného, jako onen
horolezec riskující svůj život. Židé vzpomínali slavnostní večeří (rodinnou bohoslužbou
podle přesných pravidel) na velikou noc, během níž se jejich předkové zachránili před
pronásledovateli přechodem přes moře, jehož vody dočasně uvolnily na Boží pokyn po
Mojžíšově zoufalé modlitbě dno, aby se pak vrátily na své místo, když už byl Boží lid na
druhém břehu, zatímco nepřátelé byli uprostřed. (Poznámka pro ty, kterým to připadá
jako pohádka: V Rudém moři bylo nalezeno místo hluboké jen několik metrů a počítačová
simulace prokázala, že při vhodném směru a síle větru může dojít k obnažení dna;
nemáme sice historický doklad o tom, že se to někdy stalo, ale možné to je. Můžeme si jen
být jisti, že Mojžíš o tom tenkrát neměl ani tušení.)
O půldruhého tisíce let později prožívali lidé to, čemu jsme si zvykli říkat "blbá
nálada". Židé se už několik desetiletí museli podřizovat zákonům Římské říše. Někteří se
bouřili, jiní využili situace k obohacení, další jen tak nějak přežívali ve stylu "nažraný vlk
a celá koza", navenek plnili své náboženské povinnosti, ale s morálkou to nebylo moc
slavné. A byli i tací, kteří se právě tu morálku snažili zachránit, protože jí byl podmíněn
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příslib Boží pomoci. Právě tyto lidi přitahoval Ježíš, který říkal věci, které by mohly vést
k vytoužené změně. Jeho požadavky byly náročné, ale když všechno ostatní selhalo,
zbývala jen rezignace nebo život podle Ježíšových rad: "Miluj Boha nade všecko
a každého člověka jako sebe." "Co nechcete, aby dělali druzí vám, nedělejte vy jim."
"Odstraň nejdříve trám ze svého oka a teprve potom tahej třísku z oka svého bližního."…
Někdy kolem roku 33 slavil Ježíš velikonoční večeři s 12 muži, které se snažil 3 roky
školit, aby byli schopni s ním spolupracovat a pokračovat v jeho díle. V několika bodech
tehdy změnil tradiční průběh této slavnostní večeře. Než zasedli (tehdy spíše zalehli) ke
stolu, umyl apoštolům nohy (což jinak dělali otroci, byli-li v domě) a řekl apoštolům, že
v tom mají vidět výzvu k tomu, aby si lidé ochotně posloužili, kdykoli bude třeba. Potom
Ježíš posloužil jiným způsobem: když držel v ruce chleba, řekl, že je to jeho tělo, a víno
v kalichu že je jeho krev, že je tedy nějakým tajemným způsobem přítomen v tomto jídle
a nápoji. Učedníci, kteří tisíckrát viděli, jak se stala skutečností Ježíšova uzdravující slova
pronesená nad nemocnými, to brali jako fakt; ani je nenapadlo řešit, v čem to tajemství
spočívá a jak je možné, že je Ježíš před nimi i v tom pokrmu. Toto Ježíšovo vydání se do
lidských rukou pokračovalo dál. Ještě v noci ho zajali vojáci, kterým před tím ukázal, že
kdyby chtěl, nic by nezmohli (při jejich příchodu proti nim vztáhnul ruku a všichni padli
na zem). Potom ho velekněží pomocí falešných svědků odsoudili za rouhání, u římského
prokurátora vylobovali potvrzení rozsudku a tím i jeho provedení, takže se dál mohli
tvářit jako neviňátka, protože to všechno přece provedli nenávidění Římané, Židé nikoho
popravit nesměli. A tak Ježíš zemřel způsobem vyhrazeným nejtěžším zločincům
a nejbolestivější formou tohoto trestu. Byl narychlo pohřben ve skalním hrobě, kde ještě
nikdo nebyl pochován. Západem Slunce začal největší svátek židovského roku, takže
nebylo možné tělo zemřelého a hrob upravit. To chtěli dohnat třetího dne, v neděli ráno,
jenže hrob byl prázdný. Celý den se propracovávali od logických úvah typu "byl ukraden"
nebo "nespletli jsme si hrob?" k tomu, co na začátku nikoho ani nenapadlo, ale nakonec se
to ukázalo jako nejlogičtější vysvětlení: "Ježíš vstal z mrtvých!"
Křesťanské Velikonoce připomínají zmíněné události. Zelený čtvrtek Poslední večeři
a slavení první mše, Velký pátek Ježíšovo ukřižování, Bílá sobota den zoufalství, kdy byl
Ježíš pohřben, a Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) Ježíšovo zmrtvýchvstání
(začínáme je slavit podle židovského počítání času už po sobotním západu Slunce).
Původně toto slavení trvalo 8 dnů do následující neděle, nám z toho zbylo Červené
pondělí, jehož náplň ovšem pro mnohé nemá s náboženským obsahem Velikonoc vůbec
žádnou souvislost.
Řečeno obrazně: na Velikonoce se radujeme z toho, že nám Bůh hodil lano. Ježíš jako
první překonal nepřekonatelnou řeku a připravil nám cestu. Není to pevný most nebo
lávka, ale přejít se dá. Jen se člověk musí dívat před sebe a ne do rozbouřených vln pod
sebou.
Václav Trmač, farář

POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE – UDÁLOSTI ROKU 1961
Nástup do třetí pětiletky

Změny funkcí v JZD
Dne 9. ledna 1961 se konala v pohostinství u Kučerů výroční schůze JZD. Konaly se
volby funkcionářů, kde nastaly nějaké změny. Za mechanizátora byl získán Josef Šikula
z Holštejna a agronom byl zvolen Fr. Sedlák č. 38. Po neúspěšném roce 1960 čekají nové
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funkcionáře veliké úkoly zvláště proto, má-li se třetí pětiletka v zemědělství splnit
za 4 roky.

Vyplácení peněz za jednotky
Vyplácení peněz za odpracované jednotky v roce 1960 se konalo dne 14. února 1961.
Tentokráte nebyla žádná slavnost ani účast občanů. Snad proto, že hodnota
za odpracovanou jednotku činila pouze 14 Kčs.

Svod dobytka do nové budovy
V roce 1958 bylo započato v blízkosti kravína se stavbou pro ustájení mladého
dobytka. Ke stavbě patří volný výběh, seník a veliká siláž. Zima ťuká na dveře a na stavbě
je živo za každého počasí, jen proto, aby byla stavba co nejdříve hotova, poněvadž mladý
dobytek byl doposud ustájen v naprosto nedostatečných primitivních dřevěných
boudách. A tak dne 13. ledna 1961 byl ten šťastný den, kdy se začal do nové budovy
svádět tento mladý dobytek. Touto pěknou událostí se dostává naše JZD zase o veliký kus
kupředu.

Budování asfaltové vozovky v Dědině
Zakoupených 79 sudů asfaltu stálo v blízkosti budovy MNV od podzimku 1960.
Plechové sudy však byly zapůjčeny jen na určitou dobu. Rada MNV se v zimním období
zabývala úkolem – vyasfaltovat úsek silnice v Dědině, a to od parku do Dvora ke škole.
Přes zimní období se naváželo kamení a potřebné množství drtě. Otevřením jara bylo
nutno tento úkol uskutečnit.
Po všech přípravách bylo možno oznámit občanům, že se dne 7. dubna s těmito
pracemi započne. Nebylo však žádných mechanizačních prostředků. Pouze štěrk byl
rozhrnut skrejprem. Asfalt se tavil v obyčejných nádobách a celá vozovka se polévala
ručně, a tak první den se dostavilo 25 brigádníků, v sobotu 8. dubna 82 brigádníků
a v neděli 9. dubna 46 brigádníků.
Zapůjčený silniční vál z Keramostroje z Blanska, však zde mohl být v neděli poslední
den. A toto nutilo funkcionáře MNV k tomu, aby se v neděli práce za každých okolností
zakončila. Byla to první jarní krásná slunná neděle a 46 poctivých brigádníků zde
pracovalo do úplného setmění. Asi 400m asfaltky zde vylepšilo širokou ulici v Dědině, kde
se za pouhé 3 dny odpracovalo 818 brigádnických hodin pro zvelebení obce, což ale není
ještě poslední akce v roce 1961.

1. máj 1961
První máj, svátek práce – připadl na pondělí. Tentokráte velmi pěkné počasí vylákalo
mnohem více lidí jako jiná léta. I když lze říci, že letos přípravy na první máj, nebyly tak
dokonalé jako jindy. Hlášený odchod byl v 8:30 hod. od budovy MNV, kde již vyhrávala
místní dechovka od 8:00 hod. Od 8:30 hod. se dal průvod do pohybu směrem ke Sloupu.
Občané staří, mladí, děti, učitelé a všichni ostatní, seřazeni v průvodu procházeli naši
obec. Za vesnicí přistavený autobus odvážel starší občany, matky s dětmi i malé děti.
Ve Sloupu na prostranství před jeskyněmi vyslechli všichni shromáždění z celého okolí
proslov člena ONV z Blanska. V proslovu byly shrnuty výsledky našeho národního
hospodářství a celková mezinárodní situace. Slavnost byla zakončena písní práce.
Ostrovský průvod byl v počtu 670 osob.
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Úmrtí nejstaršího občana F. Kučery č. 177.
Dne 3. května 1961 zemřel ve svém domku č. 177 v Dědině nejstarší občan naší
vesnice, důchodce František Kučera. Narodil se dne 23. listopadu 1873 v Ostrově.
Sourozenců již žádných neměl. Byl otcem 5 synů, z nichž jsou na živu 2. Sám i se svou
rodinou nemíval za kapitalismu život nijak růžový. Pracoval jako pomocný dělník na pile
v ČKD v Blansku a výdělek nebyl nikdy zvlášť dostačující. Své stáří již prožíval v klidu
sám jako vdovec a do své poslední chvíle byl velikým čtenářem. Ve vesnici se říká, že měl
několikrát přečteny svazky naší veřejné knihovny.
Na poslední cestě dne 6. května doprovodilo 88tiletého Františka Kučeru mnoho
občanů.
Nad hrobem se se zesnulým rozloučil předseda MNV Josef Kuběna.

Drátenické hody – 1961
Tradiční ostrovské hody připadly letos na neděli 23. července. Jednota „Sokol“
uspořádala předhodovou zábavu – v sobotu na hřišti. Avšak chladná noc odradila mnoho
lidí od tohoto zábavního podniku, takže návštěva byla slabá.
Žádná z masových složek nejevila zájem o program, a tak ani tradiční průvod
s dráteníkem nebyl uspořádán. Odpoledne koncertovala u budovy MNV dechová hudba
závodního klubu „Královopolské strojírny“ z Brna a to velmi pěkně. Zábavní podniky, jako
kolotoče, houpačky, střelnice, byly v plném rozsahu využity.
Pěkné počasí vylákalo mnoho návštěvníků z okolních vesnic. Večer uspořádaly místní
požárníci taneční zábavy u Kučerů a u Němců, které byly jako vždy hojně navštíveny.

Prodloužení vodovodu na Končinách
První řada domků na Končinách, tj. domky, které mají přímý pohled z oken k jeskyni
„Balcarce“ neměly do této doby zařízen vodovod. Požadavek těchto občanů byl stále
veden v patrnosti v radě MNV. Když byla vhodná doba, jak po stránce finanční, tak i po
stránce materiální, bylo v dubnu započato s výkopovými pracemi, ze silnice od hlavního
potrubí – ulicí okolo Karla Kuběny, Tomáše Keprta a potom odbočením vpravo kolem
domků Rudolfa Bejčka, Gustava Kocmana až k domku Opatřila.
Práce byly prováděny brigádnicky a vyžadovaly si veliké dřiny, poněvadž v celém
úseku byla veliká spousta kamene a to takové množství, že muselo být použito
kompresoru na vrtání děr a prováděn odstřel. Práce byla korunována úspěchem dne
18. srpna 1961, kdy bylo vše skončeno i se zařízením domovních vodovodů v této čtvrti.

Příprava na stavbu obchodního střediska
Jelikož se den ode dne zvyšují nároky občanů, uvažovalo vedení „Jednoty“
ve spolupráci s radou MNV nad tím, že by v naší obci měla být vybudována obchodní
jednotka, poněvadž malé roztříštěné obchody jsou nedostačující. Po mnohých poradách
bylo vyhlédnuto místo, kde stála velká stará stodola pí Zouharové. Po vzájemné domluvě
s majitelkou, byla plocha odměřena a dne 20. května zde začali první brigádníci bourat
kuželnu. Postupně potom byla bourána stodola a část hospodářských nevyužitých budov.
Tyto práce byly prováděny zase brigádnicky a v měsíci listopadu skončeny tak, že místo
je připraveno ke stavbě – a tím je požadavek Jednoty splněn. Celou další výstavbu
si povede vedení Jednoty ve své vlastní režii.
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Žně – 1961
Velmi příznivý rok uspíšil žňové práce tak, že dne 21. července byl zahájen
kombajnový pokos řepky, na honě směrem k Macoše. Řepka byla velmi pěkně vzrostlá
a práce šly téměř ideálně. Sklizeň byla za dva dny hotova. Potom se pokračovalo v pokosu
a výmlatu obilí na výmlatišti u kravína.
Tentokráte se předpokládalo, že žně budou mít mnohem lepší průběh a to proto, že se
bude sklízet dvoufázově. Avšak časté deště toto velmi zdržovaly, i když tento způsob
práce se zdál být výborným. Mlátilo se opět i v noci, za pomoci všech masových složek
jako vždy, a tak dne 28. srpna byly žně v našem družstvu skončeny.

Další budovatelské práce v obci
Jelikož Národní výbor měl dosud zásobu asfaltu z jarní akce, přistoupilo se dne
23. září 1961 k přeasfaltování „Hejnovky“. Tyto práce byly ještě téhož dne skončeny.
Druhého dne nastoupili brigádníci k asfaltování „Lesé“, počínaje od Grossových. Aby bylo
využito silničního válu, zapůjčeného z Keramostroje z Blanska, pracovalo se za této
krásné a slunné neděle až do večerních hodin.
Dále se potom dne 3. prosince začalo asfaltovat v ulici „Kasárny“, kde dosud nebyly
cesty nikdy udržované.
Jako další pak byla vybudována automobilová zastávka u „Kolmačkových“. Dosavadní
zastávka u Grossových byla směrem k Blansku okresní Veřejnou bezpečností zrušena.
Velmi mnoho prací bylo uděláno v roce 1961 pro zvelebení obce a dík patří všem
občanům, kteří přiložili ruce k dílu.
Volby soudců z lidu
Neděle 4. prosince 1961 byl den, kdy se konaly na celém území naší republiky volby
lidových soudců. Na předvolebních schůzích v naší vesnici byli navrženi paní Růžena
Nečasová č. 61 (narozena 1930) a s. František Urban č. 313 (narozen 1929). Tito
kandidáti byli doporučeni a schváleni.
Neděle 4. prosince byl krásný slunný den. Místní rozhlas již od časného rána vyhrával
na počest voleb. Volební místnosti v budově MNV byly vyzdobeny a občané zde ukázněně
a rychle prováděli tento akt. V dopoledních hodinách byly volby skončeny na celých
100 % a jmenovaní nastoupí do svých zodpovědných funkcí.
Sňatky, narození a úmrtí v r. 1961
V roce 1961 bylo uzavřeno celkem 21 sňatků.
Z toho bylo 15 z Ostrova, 3 z Molenburka, 2 z Houska a 1 z Holštejna.

Narození a úmrtí
V roce 1961 se narodilo celkem 18 dětí – 10 děvčat a 8 chlapců a zemřelo 12 občanů –
6 žen a 6 mužů.
Návštěva „Balcarky“.
V roce 1961 navštívilo místní jeskyni „Balcarku“ 71 148 lidí.

Počet obyvatel
Ku 1. 2. 1961 bylo na celém území ČSSR provedeno sčítání obyvatel. K tomuto dni čítá
naše obec 1 271 obyvatel, z toho 622 mužů a 649 žen.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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ZAČÁTEK ROKU 2015 PRO SRPDŠ
Máme za sebou první čtvrtletí tohoto roku, takže mi, prosím, dovolte malé ohlédnutí.
Toto období je pro náš spolek vždy poněkud hektické, protože právě začátkem roku se
nám kumulují všechny velké společenské akce, které jsou náročné jak na organizaci, tak
na síly všech našich členů.
Byl to samozřejmě v první řadě masopust, který je problematický právě spíš na ty
fyzické síly. Úplně si teď představuji chápavé úsměvy na vašich tvářích, ale věřte, že
masopustní průvod děláme nejen kvůli dodržení historické tradice, ale také proto,
abychom získali prostředky, z nichž jsou financovány aktivity naší školy i další činnost
spolku. Například podzimní výlet. Z tohoto důvodu si masopustní taškařice příliš
neužijeme. I přes tuhle maličkost však průvod děláváme rádi. Letos vyšel na sobotu
14. února. Zúčastnilo se ho celkem 22 masek a dá se říct, že počasí, což je při masopustu
dost podstatná okolnost, nám velmi přálo.
Další důležitou společenskou akcí byl Školní ples, který se uskutečnil v pátek
22. února. Ano, můžete se podivovat, že toto datum je již po plesové sezóně, ale musíte
vzít v úvahu, že spolků pořádajících plesy je v Ostrově je víc, a nelze proto všechny takové
akce namačkat do poměrně krátkého časového úseku mezi Silvestrem a masopustem.
Přesto můžu konstatovat, že ples 2015, ač počtem návštěvníků průměrný, byl velmi
zdařilý. Tak jako už pravidelně se o hudební doprovod starala kapela Pohoda z Blanska.
Během večera bylo několik vstupů. Hlavně polonéza a prezentace žáků devátého ročníku,
což bylo zároveň jejich oficiální rozloučení se základní školou. Při této příležitosti jim do
dalšího studia popřáli hodně zdaru jejich třídní paní učitelka Věra Hrazdírová, ředitel
školy pan Karel Hasoň a starosta městyse pan Ondřej Hudec
Dále zde bylo k vidění také vystoupení druhého stupně a rok od roku dokonalejší
ukázka street dance Jana Bartoše. Celý večer zakončila bohatá tombola.
Poslední naší společenskou akcí tohoto čtvrtletí byl Dětský karneval, který se konal
v sobotu 14. března. Tady nás nesmírně překvapila, ovšem samozřejmě příjemně,
obrovská účast. Vstupné bylo dobrovolné, takže počet návštěvníků se dal jen odhadovat,
ale jen identifikačních lístečků, vydávaných dětem s maskami, bylo kolem šedesáti.
Karnevaly se evidentně těší veliké oblibě a lví podíl na tomto stavu má jistě Petra
Škvařilová, která už třetím rokem připravuje program a provází celým karnevalem.
Začátek roku 2015 pro náš spolek však znamenal nejen tradiční program. V souladu
s novým občanským zákoníkem jsme změnili název na Spolek rodičů a přátel dětí a školy
v Ostrově u Macochy. Zkratka tedy zůstala stejná.
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří nám přispěli jak finančně, tak
svým úsilím. Právě díky vám náš spolek funguje, jak má a je prospěšný jak škole, tak všem
dětem v Ostrově.
Zároveň bych vás rád pozval na náš web http://skolaumacochy.webnode.cz, kde se
dozvíte nejen vše o připravovaných akcích, ale najdete tu i prostor pro vyjádření svých
připomínek a přání k fungování našeho spolku. Rádi také budeme tlumočit vaše názory
a podněty i přímo na ostrovskou školu.
Michal Preisler, předseda SRPDŠ
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CO JE U NÁS (U HASIČŮ) NOVÉHO?
Zase jsme se ani nenadáli a máme za sebou další rok. Pro členy našeho sboru to
znamená, že absolvovali velký počet různých akcí, které se týkají někdy pouze členů
našeho sboru, ale dost často i vás, našich spoluobčanů.
V loňském roce jsme pořádali obvyklé akce, kterých se účastníte i vy, a nás to velmi
těší, ale i takové, o kterých snad ani nevíte.
Kromě tedy plesu, sběru železného a papírového odpadu, hodového občerstvení,
zájezdu apod. jsme zase budovali naši trať u kulturního domu, pomáhali při veřejně
prospěšných pracích, pořádali dětské i „dospělácké“ závody včetně Velké ceny Blanenska,
zúčastnili se různých závodů po celém okrese i mimo něj a naše zásahová jednotka byla
užitečná při likvidaci požáru rodinného domu.
Nutno říci, že zejména naši mladí hasiči jsou v požárním sportu velmi úspěšní
a obsazují velmi slušná místa. Znamená to ale nejen poctivou přípravu o trénincích, ale
i obětování mnohých víkendů. Za to jim patří velký dík, ale mnohem větší těm, kteří je
mají na starosti a tento čas pro požární sport a reprezentaci naší obce věnují také.
Také letos už jsme začali po volební výroční valné hromadě pořádáním našeho plesu
a účastí na plese družebního sboru v Ostrožské Nové Vsi.
Všem, kdo nás jakkoli podpořili, ještě jednou touto cestou děkujeme.
V rámci okrsku u nás 21. března získalo svá první či další osvědčení – odznaky
odbornosti přes 60 mladých hasičů z našeho okrsku.
V dubnu opět proběhne sběr železného odpadu. Chystáme též sběr papíru, který
tradičně probíhá za podpory občanů 3 – 4krát ročně.
Rádi bychom se zúčastnili hasičské pouti na Hostýn na konci dubna.
V květnu se již bude závodit, těsně po lampionovém průvodu proběhne u nás
okrsková soutěž mužů a žen a v polovině května jarní kolo hry Plamen, kterého se
zúčastní přes šest set mladých hasičů z celého okresu.
V červnu nás pak čeká soutěž Okresní ligy mládeže a závody dospělých Velká cena
Blanenska v požárním sportu.
V červenci pořádáme pro naše mladé tábor a počítáme s tím, že vás pohostíme
u hasičky o hodech.
Na podzim na nás pravděpodobně padne i podzimní kolo hry Plamen, potom soutěž
v uzlování.
Chystáme se dále zvelebovat naši trať, snad dojde i na rekonstrukci hasičky, jsme
nápomocni potřebám obce.
Na všechny akce vás všechny srdečně zveme.
Dovolujeme si pozvat do našich řad všechny, kdo o to mají zájem. Nabízíme vyžití
a náplň volného času zejména malým a mladým, kteří mají rádi pohyb a trochu
adrenalinu. Děti se mohou přijít podívat na činnost našich mladých hasičů vždy v pondělí
o půl páté u kulturního domu, kde by se případně mohly i přihlásit. Jinak je náš spolek
otevřen všem, kdo by měl o výše popsané činnosti zájem.
Za SDH Ostrov Jarmila Krbečková
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PROJEKTY V OSTROVSKÉ KNIHOVNĚ
Již od roku 2009 připravuje
knihovna projekty pro nejmenší
čtenáře ve věku 3–11 let. Projektů se
zúčastňují také rodiče a prarodiče
dětí. Setkání začínají v měsíci říjnu
nebo listopadu a končí v červnu
příštího roku. Cílem projektů je
podpora čtenářské gramotnosti,
rozvoj
fantazie,
soustředěnosti,
pozornosti a v neposlední řadě
správný výběr literatury. V letošním
roce již knihovna otevřela VI. ročník.
Nutno podotknout, že projekty jsou
hojně navštěvovány a některé rodiny
absolvují i několik ročníků po sobě.
Součástí projektu je také setkání s významným spisovatelem či spisovatelkou
a nechybí ani pracovní dílny.
V letošním roce se děti seznamují s postavami z večerníčků právě prostřednictvím
knih. Domů si odnášejí omalovánku, která jim pohádku připomene. Tento ročník projektu
bude zakončen návštěvou divadla Radost v Brně.
Ostrovská knihovna se zapojila ještě do jednoho projektu. Ten každoročně vyhlašuje
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a nazývá se Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka.
Již třetím rokem tak připravuje ostrovská knihovna pro žáky 1. ročníku různé
aktivity, které vedou k rozvoji a zájmu o četbu a k získání knihy. V tomto ročníku, jako
i v předešlých, se setkávají žáci ze ZŠ Ostrov a ZŠ Vysočany. Celkem se do projektu
zapojilo 21 školáků.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice

REKLAMA

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
RADEK VÁGNER

ŠTĚRKY – PÍSKY – BETONY – DŘEVO – STAVEBNÍ SUTĚ
Nabízím přepravu sypkých materiálů, betonu, sutě, písku či zeminy včetně přistavení kontejneru.

Radek Vágner
679 14 Ostrov u Macochy 37
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tel.: +420 702 552 330
vagner@doprava-ostrov.cz
www.doprava-ostrov.cz

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Rekonstrukce průtahu obcí byla zahájena
Na konci měsíce února byla zahájena oprava krajské komunikace. Dlouhodobě
informujeme o tom, že oprava komunikace bude probíhat po etapách. První etapa se týká
úseku od kostela po hřbitov v délce 520m. Investorem je Jihomoravský kraj,
prostřednictvím Správy a údržby silnic. Nicméně i naše obec se bude na této stavbě
podílet. Největší část ukrojí na podílu obce oprava dešťové kanalizace, která je již hotova.
Dále musíme financovat přeložku sloupu veřejného osvětlení, který se dostává do kolize
s budoucí komunikací. Také předláždění chodníku vedoucího k hlavnímu vstupu na
hřbitov půjde z našeho rozpočtu. Celkové náklady naší obce na této stavbě se pohybují
okolo 500 tis. Kč bez DPH. Náklady z rozpočtu Jihomoravského kraje se vyšplhají na
9,2 mil. Kč bez DPH.
Oprava vlastní komunikace bude rozdělena na dvě části. První část, tedy úsek
od hřbitova po křižovatku na Končiny by měla být realizována do 20. dubna. V této době
budou obyvatelé Končin využívat krajskou komunikaci od rybníku bez větších omezení.
Po dobu druhé části opravy, tedy od kostela po křižovatku na Končiny bude dopravní
situace komplikovanější. Zde počítáme s objízdnou trasou po místní komunikaci okolo
knihovny, dále přes náměstí (kolem obchodu) a provizorně podél krajské komunikace.
V místě křižovatky bude průjezd zajištěn. S tímto omezením je nutné počítat minimálně
do konce měsíce května.
V závěru stavby je nutné počítat řádově jednotky dní s úplnou uzavírkou komunikace
bez možnosti průjezdu a to po dobu nezbytně nutnou na realizaci finálního živičného
povrchu.
Všechny termíny, které jsou výše zmíněny, se samozřejmě mohou (a s velkou
pravděpodobností i budou) měnit a to v závislosti na postupu stavebních prací.
Přestože se jedná o výraznou komplikaci v běžném životě našich obyvatel, je nutné se
po dobu výstavby obrnit trpělivostí, protože bez omezení dopravy silnici opravit nelze.

Pokračování rekonstrukce komunikace na ul. Bělá
Rovněž pokračování rekonstrukce průtahu naší obcí je na dobré cestě. Jihomoravský
kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic ve spolupráci s naší obcí zahájil přípravu
na výběrové řízení na II. etapu této stavby – tedy na úsek komunikace od rybníku ke
kostelu. Práce by mohly být realizovány ještě v letošním roce. Záleží, jak rychle se podaří
vysoutěžit dodavatele stavebních prací – na akci je totiž vydáno platné stavební povolení.
Celkové náklady by se měly dle projektanta stavby pohybovat okolo 7,25 mil. Kč. Navíc
naši obec čekají přímé doprovodné investice ve výši cca 250 tis. Kč.
Pokud by se podařilo stavbu realizovat v letošním roce, naše obec by se snažila hned
na jaře příštího roku vybudovat souběžně s opravenou komunikací chodník pro pěší.

Zateplení kulturního domu a staré školy
Obě zateplovací akce se pomalu rozbíhají. V případě zateplení staré školy přijde na
řadu nejprve zateplení stropů, poté budou provedeny výměny dveří a zateplení fasády.
Stavba by měla být hotova nejpozději do 31. 7. 2015. Celkové náklady vychází
na cca 2,7 mil. Kč, výše dotace je 1,59 mil. Kč (59 %).
Podobně jsme na tom v případě zateplení kulturního domu. I v tomto případě jsme na
začátku prací. Rovněž práce budou obdobné. Kulturní dům čeká zateplení střechy,
výměna starých oken a dveří a zateplení fasády. Termín dokončení stavebních prací je
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shodný se starou školou, tedy 31. 7. 2015. Celkové náklady vychází na 4,17 mil. Kč, výše
dotace je 3,43 mil. Kč (82 %).

Nový zdroj vytápění v ZŠ
V podobném stadiu jako zateplovací akce je nyní projekt na realizaci nového zdroje
vytápění v budově ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy. Již je uzavřena smlouva s dodavatelem
technologie, kterým je firma AQUA – GAS, s.r.o. z Brna. Předmětem prací bude kompletní
zrušení stávající kotelny, včetně rozvodů tepla a jejich nahrazení novým systémem s vyšší
účinností. Na střechu budovy budou instalovány celkem 4 kusy plynových tepelných
čerpadel. Jako doplňkový zdroj bude instalován kondenzační kotel. Rovněž se budou
obnovovat páteřní teplovodní rozvody vč. rozdělovačů, zásobníkový ohřívač
vč. akumulační nádoby a do učeben budou plošně instalovány termohlavice. Celkové
náklady vychází na 5,2 mil. Kč, výše dotace je 3,7 mil. Kč (71 %).
Revitalizace náměstí
I. etapa stavby revitalizace náměstí byla dokončena v závěru loňského roku.
V současné době probíhá dokončení administrativního procesu, včetně kolaudace stavby
tak, aby mohla být proplacena dotace na tuto stavbu.
Přestože se v současné době nejeví reálně otevření jakékoliv dotační výzvy na úpravy
veřejného prostranství, chtěli bychom v průběhu letošního roku poupravit již hotovou
a schválenou projektovou dokumentaci k II. etapě této stavby a projednat budoucí
podobu náměstí znovu zastupitelstvem.

Další žádosti o dotace
Kromě výše zmíněných akcí, které jsou podpořeny ze Státního fondu životního
prostředí jsme podali i další žádosti o dotace. Objem finančního plnění je ovšem
nesrovnatelně menší.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali žádosti o dotaci na výstavbu dětského
hřiště v areálu kulturního domu. Celkové náklady se jen těsně přehoupnou přes
600 tis. Kč. V případě, že bude dotace schválena, měli bychom obdržet 400 tis. Kč. Zbylé
náklady budou uhrazeny z rozpočtu městyse.
Dalších několik žádostí o dotaci jsme podali na Jihomoravský kraj. Dvě žádosti se
týkaly nového zdroje vytápění v ZŠ, kde jsme žádali z programu rozvoje venkova
o 200.000 Kč a formou individuální dotace o 300.000 Kč. V případě jejich zisku by byla
ponížena spoluúčast z obecních zdrojů. Dále jsme žádali o dotaci na rekonstrukci
hasičské zbrojnice a výstroj a výzbroj jednotky SDH (570.000 Kč), na provoz turistického
informačního centra (55.000 Kč) a na kulturní akci „Ostrovské dožínky“ (25.000 Kč).
Počet obyvatel k 31. 12. 2014
Po několika létech trvalého růstu počtu obyvatel přišla v loňském roce výrazná
změna. Počet obyvatel naší obce se totiž meziročně snížil o 16 lidí. Na konci loňského
roku měla naše obec 1102 obyvatel.
Největší podíl na snížení počtu obyvatel tak bylo díky stěhování. Do naší obce se totiž
přistěhovalo 18 obyvatel a 31 se odstěhovalo. Nejstarší žena v naší obci oslavila loni
96 let, nejstarší muž 93 let. Průměrný věk je u žen 45 let a u mužů 40 let. Počet obyvatel
starších 60 let je 305, což je27,68 %.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
Přípravka JARO 2015
Poř.
kolo
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
17
17
17
17
18
18
18
18

Termín
den
datum
Sobota
18.4.
Sobota
18.4.
Sobota
18.4.
Sobota
18.4.
Sobota
25.4.
Sobota
25.4.
Sobota
25.4.
Sobota
25.4.
Sobota
2.5.
Sobota
2.5.
Sobota
2.5.
Sobota
2.5.
Sobota
9.5.
Sobota
9.5.
Sobota
9.5.
Sobota
16.5.
Sobota
16.5.
Sobota
16.5.
Sobota
16.5.
Sobota
23.5.
Sobota
23.5.
Sobota
23.5.
Sobota
23.5.
Neděle
6.6.
Neděle
6.6.
Neděle
6.6.
Neděle
6.6.
Neděle
14.6.
Neděle
14.6.
Neděle
14.6.
Neděle
14.6.

Účastníci
domácí
Ostrov A
Ostrov B
Ostrov B
Ostrov A
Lipůvka
Lažany
Lipůvka
Lažany
Ostrov A
Ostrov B
Ostrov A
Ostrov A
Ostrov B
Ostrov B
Ostrov A
Knínice A
Knínice B
Knínice A
Knínice B
Jedovnice
Adamov
Jedovnice
Adamov
Kunštát
Lysice
Kunštát
Lysice
Svitávka
Letovice
Svitávka
Letovice

hosté
Benešov/Kořenec
Boskovice
Benešov/Kořenec
Boskovice
Ostrov A
Ostrov B
Ostrov B
Ostrov A
Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí
Ostrov B
Blansko A
Blansko B
Blansko A
Blansko B
Ostrov A
Ostrov B
Ostrov B
Ostrov A
Ostrov A
Ostrov B
Ostrov B
Ostrov A
Ostrov A
Ostrov B
Ostrov B
Ostrov A
Ostrov A
Ostrov B
Ostrov B
Ostrov A
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Hřiště
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Knínice
Knínice
Knínice
Knínice
Jedovnice
Jedovnice
Jedovnice
Jedovnice
Olešnice
Olešnice
Olešnice
Olešnice
Letovice
Letovice
Letovice
Letovice

Začátek
hod.
09:00
09:00
10:30
10:30
09:00
09:00
10:00
10:00
09:00
10:00
11:00
09:00
09:00
10:30
10:30
09:00
09:00
10:30
10:30
09:00
09:00
10:30
10:30
09:30
09:30
10:30
10:30
09:15
09:15
10:30
10:30

Muži JARO 2015
Poř.
kolo
16
17
18
19
20
22
21
23
24
25
26
15

Termín
den
datum
Sobota
4.4.
Sobota
11.4.
Sobota
18.4.
Neděle
26.4.
Sobota
2.5.
Pátek
8.5.
Neděle
10.5.
Sobota
23.3.
Sobota
30.5.
Neděle
7.6.
Sobota
13.6.
Sobota
20.6.

Účastníci

domácí
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Drnovice
Ostrov
Ostrov
Vísky
Bořitov B
Ostrov
Svitávka
Ostrov
Ostrov

hosté

Kotvrdovice
Adamov
Skalice
Ostrov
Boskovice B
Knínice
Ostrov
Ostrov
Opatovice
Ostrov
Ráječko B
Lažany

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE

Začátek
hod.
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
14:15
16:30
16:30
16:30
16:30

Příprava
hod.
14:30
14:30
15:00
14:30
15:30
15:30
15:00
12:45
15:30
15:00
15:30
15:30

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 2. schůzi, konané dne 30. 12. 2014:
 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemku p. č. 1669/6 ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a.s.
 schválila uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby
s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Blansko na rok 2015
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 3. schůzi, konané dne 8. 1. 2015:
 vybrala na zateplení objektu Staré školy nabídku firmy STAVKOM, spol. s r.o.,
Nádražní 1332/32, Boskovice, IČ 41604041 za cenu 2 096 996 Kč bez DPH
 vybrala na zakázku „Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy“ nabídku
firmy AQUA – GAS, s.r.o., Berkova 92, Brno, IČ 25513117 za cenu 3 971 068 Kč bez
DPH
 schválila nákup kopírovacího stroje KONICA MINOLTA bizhub C224e do kanceláře
úřadu městyse za cenu 74 294 Kč
 schválila rozpočtové opatření č. 1

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 4. schůzi, konané dne 29. 1. 2015:
 schválila Smlouvu o výrobě a realizaci pořadu – koncertu v Císařské jeskyni dne
17. 7. 2015 – interpret Lenka Filipová za cenu 65 000 Kč bez DPH
 schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s. na stavbu III/37363,
průtah 1. etapa – snížení rozsahu prací
 jmenovala Mgr. Oldřišku Fíbkovou, Mgr. Soňu Švrčinovou, Mgr. Jarmilu Krbečkovou
a Lucii Zouharovou, DiS členkami Komise kulturní
 schválila rozpočtové opatření č. 2
 schválila nákup zametače na úklid komunikací
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Rada městyse Ostrov u Macochy na své 5. schůzi, konané dne 26. 2. 2015:
 schválila Smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného střediska odpadů
s obcí Vavřinec
 schválila Smlouvu o využívání služeb sběrného střediska odpadu Jedovnice
s městysem Jedovnice
 schválila vyřazení majetku z evidence ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy v hodnotě
143.698,25 Kč
 schválila hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy za rok 2014, účetní
závěrku za rok 2014 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů
 schválila rozpočet ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na rok 2015
 schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na rok 2015 ve výši 19 364 Kč
 schválila vyřazení majetku městyse v hodnotě 173.675,30 Kč
 vzala na vědomí rozpis rozpočtu městyse Ostrov u Macochy na rok 2015
 souhlasila s podáním žádostí o dotace:
 na rekonstrukci hasičské zbrojnice a výbavu jednotky SDH – OKH JMK –
ve výši 570.000 Kč z 820.000 Kč
 na provoz TIC v roce 2015 – ORR JMK – ve výši 55.000 Kč z 60.000 Kč
 kulturní akce – Oblast kultury a památkové péče JMK – ve výši 25.000 Kč
z 50.000 Kč
 zdroj vytápění v ZŠ – Program rozvoje venkova JMK – ve výši 200.000 Kč
z celkového rozpočtu
 zdroj vytápění v ZŠ – Individuální dotace JMK – ve výši 300.000 Kč
z celkového rozpočtu
 na výstavbu dětského hřiště u KD – MMR – ve výši 400.000 Kč z 593.751 Kč




projednala informativní zprávy o zahájení investičních akcí – zateplení Staré školy,
výměna zdroje vytápění v ZŠ, průtah obcí, dále o přezkumu hospodaření
za rok 2014
zabývala se podobou II. etapy revitalizace náměstí

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na II. zasedání, konané dne 13. 3. 2015:
 schválilo nové stanovy „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se sídlem
v Boskovicích a uložilo Ing. Ondřeji Hudcovi, zástupci městyse podpořit změnu
stanov
 vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a č. 2
 schválilo rozpočtové opatření č. 3
 schválilo prodej částí pozemků p. č. 75/3
 schválilo směnu části pozemku p. č. 1752/5 za část pozemku p. č. 1752/9
 schválilo koupi části pozemku p. č. PK 1354/1 za cenu 40 Kč/m2
 schválilo pořízení změny územního plánu podle návrhu p. Kamila Kuchaře
 souhlasilo s uzavřením dodatku „Smlouvy o úvěru č.10888/14/LCD“ s Českou
spořitelnou, a.s., jehož předmětem je prodloužení konečné splatnosti úvěru
do 31. 5. 2015
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse
Ing. Ondřej Hudec, starosta, Ing. Květoslav Pekárek, místostarosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROV U MACOCHY
Zápis do 1. třídy
Ve středu 28. ledna
odpoledne se na naší
škole konal zápis dětí
do první třídy. K letošnímu zápisu přišlo
31 dětí, a to i z okolních obcí. Děti
předváděly paním učitelkám své znalosti
v rozeznávání barev, geometrických
tvarů, počítání kuliček na počítadle,
poznávání zvířátek i velkých tiskacích
písmen apod. Prvňáčci budou od září
rozděleni do dvou tříd, aby se mohl
zachovat v co největší míře individuální
přístup k žákovi.

Mgr. Iveta Kuchařová, tř. uč. 5. roč.

Docházkový systém
Byl zaveden z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků. Každý žák obdržel oproti záloze
100 Kč čip, který slouží k identifikaci žáka. Škola se otevírá po přiložení čipu ke čtečce
u hlavního vchodu. Časy nastavení otevírání školy korespondují se školním řádem.
Postupně bude systém propojen s elektronickou třídní knihou a bude nastavován zejm.
s ohledem na odpolední kroužky a výuku hry na hudební nástroje v ZUŠ. Individuálně
jsou řešeny potřeby dvou čipů zejména pro předškolní děti (pokud rodiče mají
přístupový čip např. do zaměstnání, lze jej v případě kompatibility využít pro přístup do
školy)
Praktické informace:
Záloha na čip 100 Kč
Otevírání (žáci ZŠ): 7.25 – 7.40 hod., 12.20 – 17 hod.
Otevírání (žáci MŠ): 6.00 – 8.30 hod., 11.30 – 13.00, 14.30 – 16.00 hod.

Finanční gramotnost? To už není žádný strašák!
Naše škola se letos zapojila do projektu s názvem Moje první firma, který je zaměřen
na podrobný vhled do oblasti finanční gramotnosti.
Cílem je seznámit žáky s pojmy v oblasti podnikání, naučit je investovat peníze tak,
aby jim vydělaly další peníze, doporučit jim vytvářet si finanční rezervy, seznamovat je
s nebezpečím zadlužování pro zcela nesmyslné účely, odhalit výhody a rizika úvěrů či
nebezpečí tzv. rychlopůjček, vymezit pozitiva a negativa podnikatelské činnosti, seznámit
je se silou konkurence a nabídnout řešení, jak se nejlépe udržet na trhu.
Do školy přijíždějí odborníci z praxe, kteří celou problematiku zvládají na
profesionální úrovni a své zkušenosti žákům předávají. V průběhu měsíců listopadu,
prosince a ledna proběhly celkem čtyři přednášky na téma lidské zdroje, účetní systémy,
daňové poradenství a marketing.
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V březnu bude beseda zaměřena na právní poradenství. Čeká nás také návštěva
Prahy, kde budeme mít možnost seznámit se v rámci exkurze s fungováním a principy
České národní banky.
Mgr. Petra Ševčíková, uč. 1. a 2. st.

Ples SRPDŠ
Každoroční ples SRPDŠ proběhl
21. 2. 2015. Tradiční vysoká úroveň
připravenosti plesu se potvrdila i letos,
za což patří poděkování členům SRPDŠ.
Program zpestřilo předtančení žáků
školy (připravila Mgr. Petra Ševčíková)
a šerpování žáků 9. ročníku, které
uváděla Mgr. Věra Hrazdírová.

Projekt EU Digitálně a interaktivně
Projekt se blíží do své závěrečné fáze.
Proběhl nákup vybavení a série školení na práci s iPady, jejich využití při výuce, ovládání,
nastavení a zejm. možnostmi vybavení výukovými aplikacemi.
Díky dlouhodobé koncepci vybavování školy moderními výukovými pomůckami
projekt navazuje na předchozí projekty EU a pořízené vybavení je kompatibilní s dříve
nakupovaným vybavením školy. Na smysluplné vybavování didaktickou ICT technikou
dohlíží koordinátor ICT a dále absolvent specializačního doktorského studia zaměřeného
na využívání počítačů ve výuce. Tento odborný dohled je unikátní a ojedinělou předností
školy.

Výuková platforma Apple
Po sérii školení, exkurzí na různých typech škol, konzultací a sdílení praktických
zkušeností byla ve škole zvolena platforma iOS (Apple), a to pro bezúdržbový provoz,
spolehlivost, stabilitu, vzájemnou kompatibilitu a zejména nepřeberné množství
výukových aplikací. Negativem je vyšší pořizovací cena. Po zkušenostech s používáním
tohoto typu zařízení lze konstatovat, že se jedná jen o zdánlivý handicap, nákup totiž
zahrnuje programové vybavení kancelářskými programy, operačním systémem, software
pro zpracování videa, hudby, textu, prezentací atd. Systém je odolný vůči virům,
neodborným zásahům uživatele a nevyžaduje opakované zásahy počítačových
specialistů, což všechno dohromady výrazně prodražuje běžně používané typy ICT
technologií. Jinými slovy poté, co škola začala přecházet na iOS platformu, mohou se
vyučující věnovat více výuce namísto neustálým úpravám systému.
Společnost Apple se zaměřuje na oblast vzdělávání, proto nabízí neustále se
rozšiřující nabídku (v současnosti více než 25 tis.) v praxi ověřených výukových aplikací.
Tyto aplikace jsou poskytovány buď zcela zdarma, nebo za symbolickou cenu. Většina
aplikací je v angličtině, což umožňuje procvičování mezipředmětových vztahů
v každodenní praxi.
Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., ředitel školy
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Lyžařský výcvikový kurz
Uskutečnil se v týdnu od 2. do 5. 2. pro 1. stupeň a od 9. do 12. 2. 2015 pro 2. stupeň
v Hodoníně u Kunštátu. Všichni účastníci kurzu zvládli techniku lyžovaní a svoje lyžařské
dovednosti vylepšili.
6. 3. 2015 se nejlepší lyžaři sjeli v Kunštátu znovu při příležitostí konání závodů
ve sjezdovém lyžování.
Mgr. Marek Veselý, zástupce ředitele

Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou
Začátkem února proběhla v obecní knihovně v rámci projektu „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka“ beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou. My prvňáčci jsme se již
před tímto setkáním seznamovali v hodinách českého jazyka s knihami paní spisovatelky.
Při setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou se žáci dozvěděli o tom, jak vzniká kniha,
kdo všechno se podílí na jejím vzniku, jaká je práce ilustrátora a jak dlouho trvá, než se
kniha dostane ke čtenáři.
My teď ve škole čteme její knihu „Tramvaj plná strašidel“.
Mgr. Jaroslava Hasoňová, tř. uč. 4. a 5. roč.

Tygříci si hráli na kovboje
Již více než půl roku velice dobře funguje na naší škole zcela nový kroužek. Jedná se
o taneční kroužek pro děti z mateřské školy a zájemce z řad žáků 1. – 3. třídy. Pravidelně
se pod vedením Aničky, Adélky a Marušky ze 7. ročníku scházejí každý čtvrtek odpoledne.
Na Mikulášské besídce vystoupily s velice pěkným čertovským tanečkem.
Druhé pololetí zahájily v rychlém tempu a nyní učí malé tanečníky základy country
tanců. Na poslední hodině překvapily naše cvičitelky děti tím, že jim vysvětlily, odkud
tyto tance pocházejí, a aby navodily tu správnou atmosféru, učily je točit lasem a jezdit na
býkovi. Všem Tygříkům se cvičení moc líbilo a těší se na další setkání.
Mgr. Věra Hrazdírová, tř. uč. 8. roč.

Zatmění slunce
Tuto mimořádnou událost pozorovali žáci se
svými vyučujícími v pátek 21. 3. V praxi tak
mohli pozorovat zákryt Slunce a Měsíce, úbytek
slunečního svitu a zásady ochrany zraku.

Cesta kolem světa
Učitelé pro ostrovské i vysočanské žáky
prvního stupně připravili zábavně – vzdělávací
dopoledne. V úterý 17. února se všichni žáci
školy proměnili na chvíli v malé cestovatele.
Díky fiktivní cestovní kanceláři Sluníčko,
ve které si žáci zakupovali letenky, tak navštívili atraktivní země. Společně si zaletěli na
snídani do Anglie, navštívili poutavou Indonésii, zaskočili se také podívat do Mexika,
pořádně studený vítr je ošlehal v Grónsku. Nebojte se, neumrzli. Společná cesta je
dovedla do malebné Itálie, vyzkoušeli být si mumií v Egyptě a vyrobili si sopku ohrožující
Čínu.
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Cestovatelé nelétali zadarmo. V každé zemi byly pro žáky připraveny úkoly
a zajímavosti z hostující země. Za splněné úkoly byli štědře odměněni a mohli se těšit na
letenku do další země.
Celé dopoledne se neslo v příjemné přátelské atmosféře a žáci z cesty kolem světa se
vraceli domů nejen s malým talismanem v kapse, ale hlavně s novými zážitky a poznatky
v hlavě.
Mgr. Pavlína Héčová, tř. uč. 2. roč.

2. číslo školního časopisu
Žáci osmého ročníku píší a následně editují školní časopis. Jde skutečně o jejich vlastní
texty, učitelé do obsahu nezasahují. Obě čísla jsou k dispozici na stránkách školy.
Mgr. Petra Ševčíková, uč. 1. a 2. st.

Divadelní představení
Ve středu 21. ledna se vydala čtvrtá a pátá třída v rámci Českého jazyka a literatury do
Mahenova divadla v Brně. Žáci zde zhlédli činohru Ostrov pokladů od R. L. Stevensona.
Cestou na představení se žáci zastavili na Náměstí Svobody, kde si prohlédli brněnské
hodiny nazývané též Brněnský orloj a seznámili se s fakty, proč vlastně vznikl.
Mgr. Iveta Kuchařová, uč. 1. st.

Žáci napsali (bez úprav):
Divadelní představení
Děti 4. a 5. ročníku jely dne 21. ledna do Brna. Jeli jsme do Mahenova divadla
na představení Roberta Luise Stevensona, které se jmenovalo Ostrov pokladů.
Do Brna jsme jeli z Ostrova do Blanska autobusem a do Brna vlakem. Divadelní
budova byla velká a honosná. Vybavení bylo pozlacené. Představení bylo nádherné
a hlavní postava byl Jim Howkins, pirát Bill a jednonohý pirát Silver.
Cestu zpět jsme krmili holuby a poslouchali pouličního umělce, který hrál na kytaru,
na foukací harmoniku a zpíval. Zpět jsme jeli opět vlakem do Blanska a odtud autobusem
do Ostrova.
Celý výlet a představení se mi moc líbilo.
Petr Loula, žák 5. ročníku

Pololetní vysvědčení
Ve čtvrtek 29. ledna se uzavřela první polovina školního roku. Děti ve druhé třídě
tento den zjistily, co se jim povedlo, či naopak nepovedlo.
Během celého prvního pololetí sbíraly děti papírové mince, které tento den využily
během hry na jarmark. Přinesly si z domova pár drobností (převážně plyšová zvířátka,
hračky, auta, panenky, ale i knížky), které si pak mezi sebou za nastřádaný obnos
prodávaly. Rozvíjely tak klíčové kompetence sociální, komunikativní, stejně jako
kompetence k řešení problému.
Mgr. Jitka Haváčová, tř. uč. 1. roč.
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Rej karnevalových masek
Celý týden probíhaly v mateřské škole
masopustní přípravy a veselice. Ve čtvrtek
přivítal děti v mateřské škole opravář,
zahradník,
mim,
indiánka,
odvážná
školačka, zdravotní sestřička a Mánička.
Děti přicházely do svých tříd v maskách
a kostýmech.
Celé
dopoledne
bylo
ve znamení karnevalu a reje masek, děti
zažily spoustu legrace, soutěží, odměn
a hlavně pocitu slávy. Za doprovodu
skladby "Jede, jede mašinka" jsme
protančili školními chodbami a sklidili tak veliký úspěch v podobě potlesku a ovací. Všem
maskám a hlavně rodičům za vzornou přípravu děkujeme.

Předškoláci v 1. třídě
Předškoláci ze třídy "Rybky" se byli podívat za svými kamarády, kteří se za necelé
pololetí naučili číst, psát a počítat. Paní učitelka nám přichystala zajímavý program, při
kterém se také děti z "MŠ" usadily do lavic a plnily úkoly.

Srdíčkově červený den v MŠ
Čtrnáctý únor byl pro celou mateřskou školu ve znamení červené barvy a srdíček. Děti
přicházely do tříd oděny v červených tónech a s nejoblíbenější červenou hračkou.
Celé dopoledne bylo plné soutěží, tanečků a tvoření.
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ

Hudební radovánky v MŠ
Vystoupení Mgr. Vojkůvky bylo pro naše děti velkým přínosem. Děti se učily aktivně
se na hudbě podílet, spoluvytvářet, současně se učily chápat a dodržovat pravidla.
Poznaly, že i krásná věc má řád.

které přináší jaro. Básničkou odemykají les.

Odemykání lesa
Výchova dětí k odpovědnému vztahu
k životnímu prostředí je součástí školního
vzdělávacího
programu.
Záměrem
vzdělávání v environmentální oblasti je dát
základy elementárního povědomí o okolním
světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní
prostředí a vytvořit základy pro otevřený
a odpovědný postoj dítěte k životnímu
prostředí.
Do
obsahové
části
environmentální oblasti patří mezi jiné
„odemykání lesa“. Děti se dozvídají
o probouzející přírodě, pozorují změny,

Jak pejsek s kočičkou slavili jaro
Děti z mateřské školy si formou pohádky zopakovaly tradice, svátky jara, které
v brzké době oslavíme.
Jaroslava Vondrová, uč. MŠ
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Africká pohádka
Paní Sádlíková nás při své výpravné
pohádce zavedla do koutů Afriky, do
pouště, savany. Děti si zahrály na zvířátka,
kluci hráli na exotické hudební nástroje
a holky, nazdobeny do nádherných šál, jim
v rytmu hudby zatancovaly. Děti si
vyzkoušely prvky prožitkového učení,
zapojily sluchového vnímání, hmatovou
percepci.
Mgr. Anna Musilová, uč. MŠ

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ A JINÉ AKCE
30. 4. 2015
Pálení čarodějnic – U hřiště
18:00

7. 5. 2015 Lampionový průvod – U hřiště

9. 5. 2015 Okrsková soutěž v požárním sportu

16. – 17. 5. 2015 Okresní kolo soutěže Plamen – mladí hasiči – trať a hřiště u KD
22. 5. 2015
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – náměstí
16:00 – 17:00
23. 5. 2015
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – Jednota
9:00 – 10:00
31. 5. 2015 Šamalíkova míle

12. 6. 2015
III. zasedání Zastupitelstva městyse – Kino
18:00
20. 6. 2015 Dětské závody v požárním sportu

28. 6. 2015 Závody mužů a žen v požárním sportu Velká cena Blanenska
Registrováno Okresním úřadem Blansko pod č. j. o370100399. Redakční rada: Michal Kučera, Mgr. Jarmila
Krbečková, Michal Fíbek, Ing. Ondřej Hudec, Ing. Květoslav Pekárek. Foto na titulní stránce: Pavel Kuchař.
Vydavatel a adresa redakce: Úřad městyse Ostrov u Macochy. Neprošlo jazykovou úpravou.
Vyšlo v Ostrově u Macochy dne 1. 4. 2015
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