Přání
Tak Ti přeji, aby naše
volba byla správná. I
takto mi bylo přáno
ke zvolení do funkce.
Jedna věta, zdánlivě
jednoduchá,
svým
obsahem zasahující
do
nitra myšlení.
Stojíme na přelomu
roku.
Je
čas
bilancování, co se
povedlo, co nikoli.
Osobovat si právo na
hodnocení tak závažné oblasti, jako je rozvoj obce, by bylo nemístné. Na stránkách
předchozího zpravodaje byla podána vyčerpávající informace a mimo to má každý z nás
možnost hodnotit po svém.
Při nástupu veřejné funkce starosty, dříve předsedy či uvolněného tajemníka obce, snad každý
měl své představy a vize. Ty nutně odrážely potřeby a možnosti dané doby. Nejinak je tomu
nyní, kdy hodlám navázat na vše dobré, co bylo pro rozvoj rodné obce – dnes městyse
vykonáno.
Mlhavě, ale přesto pamatuji 60tá léta ve znamení socializace vesnice, kdy funkcionáři
soustředili úsilí na tuto oblast. Rolníci přesvědčováni, nikoli přesvědčeni, vstupovali do
zemědělského družstva. Přes krušné začátky ostrovské družstvo patřilo k předním v okrese jak
z pohledu výstavby, tržní produkce, tak z pohledu spokojenosti zaměstnanců, která se odrážela
v tom, že celá řada občanů opouštěla svá zaměstnání v průmyslovém Blansku a vracela se na
vesnici. Ano byla jiná doba. Důležitý byl cíl – prostředky se pomíjely.
Pamatuji dobu brigád, kdy rozhlasem, osobní agitací byli občané přesvědčováni o nezbytnosti
jejich podílu na budování.
Nebylo toho zbudováno, z dnešního pohledu právem odsuzovanými brigádami, málo. Výčet je
veden v Místním programu obnovy vesnice, který „visí“ na internetových stránkách. Není
vyčerpávající. Za každým řádkem výčtu – dílem, lze vzpomenout jména těch, se kterými byla
tato díla, někdy drobná a záslužná práce spojena.
Stojíme na přelomu roku a bilancujeme, klademe otázky: Je obec dostatečně vybavena, je
zbudovaný majetek využíván ke spokojenosti občanů – smysluplně, hospodárně, racionálně.
Je zapotřebí opakovaně řešit poškozování a ničení toho, co si občané pro sebe vybudovali…
Stále se vracím k pohlednici Ostrova – nemá chybu. Členitý terén, lesy, voda, domy usedlíků.
Vedle toho Balcarka, škola, čistírna odpadních vod s neviděnou ale existující kanalizací,
rybník , obchod jednoty, kulturní dům, hřiště, louka u císařské jeskyně, nahoře pak objekty
bývalého zemědělského družstva, hřbitov, skládka na končinách… větrný mlýn, požární
nádrž, starý vodojem, samoobsluha, kino, kostel, stará škola, bývalá budova hospodářského
družstva …. cesty a místní komunikace…. To vše k obci neodmyslitelně patří. Nejde o výčet –
jen tok myšlenek … Co zde nebylo zmíněno – lidé – spoluobčané – sousedé. A zde se ocitám
jako snad většina na tenkém ledě – jde o oblast pro sociologa.
Co do budoucna? To jsou a budou otázky pro nově zvolené zastupitele. Ale nejen je. Rada
městyse se hodlá sejít s předním funkcionářským aktivem - zástupci zájmových spolků,
skupin i politických stran působících v obci. Cílem je položit na stůl otázky, které je třeba řešit.

Místní plán obnovy vesnice je, dle mého názoru, základním dokumentem, ze kterého je třeba
vycházet, tento aktualizovat, doplňovat a střežit. Střežit proto, aby nebyla promarněna žádná
z příležitostí posunout onu obnovu a rozvoj.
Žijeme v hektické době plné zvratů. Ne vždy se nás všech tyto zvraty musí nutně dotýkat.
Izolovaně však nelze přežívat - je to však věcí každého jednoho z nás, jde o schopnost situaci
vnímat, vyhodnotit a určit směr jak se zachovat, jak jednat. K ovlivňování zde máme nástroje –
komunikace k nim patří. Vyzývám tedy k účasti na veřejném dění.
Přeji si v souvislosti s nástupem do nové – propůjčené pracovní pozice starosty městyse
Ostrov u Macochy - otevřenost a vstřícnost, kterou hodlám ve své práci uplatnit.
Přeji všem, aby vaše volba zastupitelů a volba zastupitelů byla správná v přesvědčení, že i
moje volba byla správná.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku především pevné zdraví a spokojenost.
JUDr. František Pernica, starosta městyse

Zprávy z jednání rady městyse
(od 13.11. do 12.12. 2006 vybráno)
Rada městyse ve složení schváleném ustavujícím zasedáním zastupitelstva
(JUDr. František Pernica, František Hlaváček, Margit Podrazilová, Jaroslav Sedlák, Zdeněk
Vašíček) na svém prvém jednání zvolila složení komisí rady:

•
•

komise kulturní: Mgr. Josef Škvařil, Mgr. Jarmila Krbečková, Mgr. Oldřiška Fíbková,
komise sociální: Mgr. Soňa Švrčinová, Mgr. Jarmila Krbečková, p.Hana Florková.

V průběhu I. až III. zasedání
Vzala na vědomí:
 informaci o záměru odstranění neefektivních linek na Boskovice
 ohlášení stavebních úprav /pohostinství č.p.6/ a další písemnosti stavebních řízení
 žádost o odkoupení části pozemku
 informace o průběhu stavebních akcí /Lesá/, skateboardové hřiště
 informace z jednání Spolku pro Moravský kras
Schválila:











plán práce rady městyse – k nahlédnutí na úřední desce
návrh práce zastupitelstva
plán zimní údržby komunikací
rozpis cvičení a využití kulturního domu, prohlášení k převzetí klíčů uživateli
jmenování inventarizační komise
smlouvu na provádění správy a údržby internetového serveru, www. stránek,
výpočetní techniky
návrhy rozpočtových změn k předložení zastupitelstvu
složení Sboru pro občanské záležitosti - předseda p.František Hlaváček, členové
Mgr. Jaroslava Hasoňová, sl. Libuše Kalášová, Mgr. Josef Škvařil




občany způsobilé k výkonu činností vidimace a legalizace dokladů a funkce
matrikářů
přijetí sponzorského daru od společnosti NETWORK GROUP s.r.o.

Informace ze zasedání zastupitelstva městyse
(vybráno)
Dne 6. listopadu 2006 se v sále místního kina konalo ustavující zasedání zastupitelstva
městyse. K jednání se sešlo všech 15 nově zvolených zastupitelů. 5 za SNK – sdružení pro
obec, 5 za KSČM, 5 za KDU-ČSL.
Po veřejném hlasování, ve kterém byla zvolena Rada městyse v čele se starostou v souladu
s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvo městyse :
I.

zřizuje

1.
2.

finanční výbor
kontrolní výbor

II.

volí do funkce

1.
2.
3.
4.

předsedu finančního výboru: Ing.Jaroslava Vondru, Ostrov u Macochy č. 275
členy finančního výboru: pana Milana Keprta, Ostrov u Macochy č.343, Ing. Libora
Vaňka, MBA, Ostrov u Macochy č.329
předsedu kontrolního výboru: pana Josefa Mrázka, Ostrov u Macochy č.249
členy kontrolního výboru: paní Zdeňku Svobodovou, Ostrov u Macochy č.95,pana
Karla Kolmačku, Ostrov u Macochy č. 399.

Zastupitelstvo městyse dále zvolilo:

1.
2.
3.

Zástupce městyse ve Svazku vodovodu a kanalizace okresu Blansko JUDr. Františka
Pernicu, Ostrov u Macochy č.9.
Zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras JUDr. Františka
Pernicu, Ostrov u Macochy č.9.
Zástupce městyse do školské rady v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Mgr. Oldřišku
Fíbkovou, Ostrov u Macochy č. 319.

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schválilo v souladu s § 96 zákona o obcích jednací
řád obce.
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva městyse dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. dle předloženého návrhu.
Na svém řádném zasedání dne 21.prosince 2006
vzalo na vědomí




zprávu o práci rady, plán práce rady městyse na I. pololetí 2007
informaci o realizaci akcí Místního programu rozvoje vesnice zpracovanou v r. 2004



informaci o jednaní valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací s informací o
změně ceny vodného a stočného /zvýšení ceny vodného na 29,03Kč, stočného na
29,24Kč tj. o 4,9% je způsobeno vyšším odvodem nájemného Svazku VaK /2%/,
navýšením objemu oprav infrastruktury /2,6%/, navýšení provozních nákladů
VAS,a.s. /0,3%/.

Schválilo:












dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce ke změně poplatku za provoz systému
shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
rozpočtové opatření č.4/2006
zveřejnění záměru k prodeji části pozemku p.č. 1740/1
kladné vyjádření k udělení licence na provoz zvláštní autobusové dopravy
nevyužít služeb SMS krizových zpráv pro nízký zájem občanů
změnu textu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Ostrov u Macochy – kde v textu bude zřizovatel „obec“ nahrazena „městys“
udělení mandátu starostovi městyse provádět průběžně změny související se změnou
statutu obce na městys
vyřazení dlouhodobého majetku obce pro opotřebení a neupotřebitelnost, dále pro
zcizení
delegovat zastupitele městyse p. Karla Kolmačku do pozice dozorce nadace ASTMA
2000

Místní poplatky – změny platné od 1.1. 2007
S datem 1.1. 2007 vstupují do účinnosti změny místních poplatků.
Obecně závazná vyhláška obce Ostrov u Macochy č. 1/2006 mění sazbu poplatku ze psů.
Podle čl. 3, bod l) Sazba poplatku činí ročně 200,- Kč za prvního psa, 250,- za každého
dalšího psa. /Přijato usnesením zastupitelstva dne 2. března 2006/
Obecně závazná vyhláška městyse Ostrov u Macochy č. 2/2006, kterou byl přijat dodatek č.2
k obecně závazné vyhlášce obce Ostrov u Macochy č.1/2004, mění sazbu poplatku za provoz
systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 3 odst.l zní: Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2) a), b) této vyhlášky
činí 410,- Kč. Při jednorázové úhradě do 28.2. každého roku je poplatníkům poskytnuta
sleva ve výši 30,- Kč z poplatku dle Čl. 3, odst. 1.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce z roku 2005 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu:
Skutečné náklady činily 417366,- Kč a byly rozúčtovány takto:





počet osob trvale hlášených v obci v r. 2005 byl 1071 osob
počet osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci , ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 102
náklady na jednu osobu tedy činily 356,- Kč.

Předpokládaná skutečnost nákladů za rok 2006, ze které bude proveden propočet poplatku pro
rok 2008, bude ve výši 505 tis. Kč, tj. 430,- Kč na jednoho občana.Kalkulovaná výše nákladů
pro rok 2007 je 523 tis. Kč, tj. cca 446,- Kč na jednoho občana. Zvyšování nákladů na zajištění
této služby je odrazem zvýšení poplatků za ukládání směsného komunálního odpadu na
skládky o 100,- Kč za jednu tunu podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a dílčí
zvýšení cen jednotlivých složek kalkulací dodavatele. Obec i tak doplácela na tuto službu
cca 97 tis. Kč, tj. necelými 20ti procenty.
starosta městyse

Základní škola informuje
Personální obsazení ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy školní rok 2006-2007
Pedagogičtí pracovníci:
Ředitel školy: Mgr. Bořivoj Štěrbáček
Zástupkyně školy: Mgr. Věra Hrazdírová
Výchovná poradkyně: Mgr.Věra Chlupová
Koordinátor protidrogové prevence: Mgr.Alena Zukalová
Správce počítačové sítě : Mgr.Karel Hasoň
Třídní učitelé:
I. stupeň
1. a 2. třída
Mgr. Ivanka Hudcová
3.a 5. třída
Mgr. Jaroslava Hasoňová
4. třída
Mgr. Jana Tonarová

II. stupeň
6. třída
Mgr. Alena Zukalová
7. třída
Mgr.Karel Hasoň
8. třída
Mgr.Věra Chlupová
9. třída
p.uč.Petra Hlouchová

Vychovatelka ŠD: Dagmar Stará
Učitelky MŠ: Jaroslava Vondrová, Jana Nečasová

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2006-2007
Kroužek
Českého jazyka
Matematiky
Anglického jazyka
Práce na PC - 1
Práce na PC - 2
Dyslektický - 1
Dyslektický - 2
Ochránců přírody
Aerobiku
Aerobiku
Střelecký

Vedoucí
Mgr. V. CHLUPOVÁ
Mgr. V. HRAZDÍROVÁ
Mgr. J. HASOŇOVÁ
p. P. HLOUCHOVÁ
Mgr. K .HASOŇ
Mgr. I HUDCOVÁ
Mgr. J. TONAROVÁ
Ing. J. JANČO
s. Z. PALÁNOVÁ
p. H. HAVLÍČKOVÁ
p. J. NĚMEC

Místo
9.r.
9.r.
uč. 3.r.
Poč. uč.
Poč. uč
C1 – 10
uč. 4. r.
uč.F, terén
tělocvična
tělocvična
tělocvična

Den
středa
pátek
pondělí
pátek
středa
středa
středa
středa
pátek
pátek
úterý

Hodina

7:00 - 7:40
7:00 - 7:40
11:35 - 12:20
7:00 - 7:40
7:00 - 7:40
12:00 - 13:30
12:45 - 13:30
14:30
16:00
17:00
15:30

Stolního tenisu - 1
Stolního tenisu - 2
Zdravotnický
Dramatický
Florbalu
Rybářský
Logopedický
Šachový

p. R. KUČEROVÁ
p. R. KUČEROVÁ
Mgr. I. HUDCOVÁ
p. D. STARÁ
Mgr. B. ŠTĚRBÁČEK
V jednání
p. J. NEČASOVÁ
p. J. HARESTA

škola
škola
uč. 1.r.
ŠD
tělocvična
uč. Fy
MŠ
uč. 6.r.

čtvrtek
úterý
úterý
průběžně
pondělí

12:45
13:30
13:35
12:00
14:15

- 14:15
- 15:15
- 14:20
- 15:00
- 15:00

průběžně
čtvrtek

6:00 – 16:00
14:30 - 15:15

Dřevo – materiál budoucnosti
,

Dne 24.10.2006 Střední škola Masarykovy školy práce v Letovicích pořádala soutěž s
názvem „ Dřevo – materiál budoucnosti“, která zároveň byla i dnem otevřených dveří.
Toho jsme v hojné míře využili a seznámili jsme se s předměty, které se na této škole
vyučují a s výrobky a úspěchy současných i minulých studentů.
Soutěže se zúčastnili i naši žáci z 9. ročníku. Kluci si mohli vyzkoušet své znalosti z
přírodopisu a také svoji zručnost. Několik úkolů bylo zaměřeno na výrobu jednoduchého
výrobku ze dřeva jako např: budku pro ptáky, nebo malou krabičku.
Pro kluky to byl krásný zážitek, i když jsme se umístili na předposledním místě. Přece
není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. I za tento úspěch chlapcům gratuluji a děkuji.
Petra Hlouchová, třídní učitelka 9.r.

Zájmové odpoledne 1.12. 2006
Podzimní dny svádějí k lenošení a odpočinku, ale děti jsou stále plné energie, a proto si učitelé
ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy připravili pro žáky z 1. stupně odpoledne plné her a soutěží.
V učebnách 2. stupně si mohly děti zahrát dámu, kuželky, bludiště, hod na cíl, kostky, blechy,
domino nebo vyzkoušely své umělecké schopnosti se zavázanýma očima při soutěži Slepý
malíř. Na naše zábavné odpoledne přijaly pozvání také děti ze ZŠ Vysočany. Přijely se svou
paní vychovatelkou a ihned se zapojily do jednotlivých aktivit.
S organizací tohoto odpoledne nám pomáhali také starší žáci naší školy jak z Ostrova, tak i
z Vysočan.
Mgr. Bořivoj Štěrbáček, ředitel školy

Mikulášské dílny
Dne 5.12.2006 proběhly během
dopoledne na naší kole „Mikulášské
tvořivé dílny“spojené s mikulášskou
nadílkou.
K tomu účelu byla upravena
i výstavní síň s názvem „To všechno
odnes čas aneb malé nahlédnutí do
minulosti“,
kterou
připravila
vychovatelka ŠD paní Dagmar
Stará.
Žáci vyráběli keramiku, vánoční
svícny, drhané vánoční ozdoby,
košíčky z pedigu, krmítka, malovali

na sklo, vyšívali, pekli pletýnky, zdobili perníčky a jiné. Podle svých zájmů si vybrali 2 dílny.
Byli nadšeni, pracovali s chutí a domů si odnesli pěkné výrobky.
Chceme poděkovat všem vedoucím dílen za pomoc a čas. Byli to učitelé školy, maminky
našich žáků i jiné zručné ženy, které ochotně přišly a žákům se věnovaly.
Zároveň byl tento den dnem otevřených dveří. Byli pozváni rodiče, prarodiče i veřejnost
k prohlédnutí školy a návštěvě dílen. Slyšeli jsme od nich chválu, moc se jim to líbilo.
Uvažujeme o další podobné akci, např. o Velikonocích.
Mgr.Věra Chlupová, třídní učitelka 8. r.

Poděkování
V dnešní době shonu, spotřebního
způsobu života a uzavírání se do sebe,
jsem měla veliký strach z přípravy
Mikulášských dílen na naší škole.
Zapojení občanů do činnosti školy,
dobrovolná účast na úkor vlastního
volného času a ochota předat svoje
zkušenosti, to jsou věci, které se dnes
nenosí. Říkala jsem si: „Snad někdo
ze starší generace by nám mohl
pomoci.“
Přiznávám zcela upřímně, že jsem
byla velice mile překvapená, když
jsem po oslovení několika mladých
lidí z obce dostala příslib pomoci.
Ještě větší obdiv si tito „Vedoucí
dílen“ vysloužili svým přístupem
k žákům. Nelitovali ani času, ani peněz a svoje dílny si velice zodpovědně připravili.
Touto cestou bych ráda ještě jednou poděkovala všem, kteří nám pomohli přispět ke zdárnému
průběhu této akce. Především paní Gabriele ŠTAFFOVÉ, paní Haně JELÍNKOVÉ, paní Lence
PERNICOVÉ, paní Naděždě PARMOVÉ, paní Marii KUČEROVÉ, paní Věře GRIMOVÉ, paní
Dagmar STARÉ, slečně Anně ŠÍBLOVÉ i všem učitelům školy.
Pokud čte tento článek někdo, kdo by byl ochoten předat dětem svoje dovednosti, budeme velice
rádi, když se spojí s vedením naší školy a při další připravované akci (pravděpodobně na
Velikonoce) nám bude nápomocen.
Ještě jednou velice děkujeme!
Za vedení základní školy: Mgr. Věra Hrazdírová

Vánoční koncert
ZUŠ
Předvánoční čas je na základních
uměleckých školách ve znamení
pořádání koncertů, besídek a řady
dalších kulturních akcí.
Koncert žáků ostrovské pobočky
ZUŠ Jedovnice se uskutečnil
ve čtvrtek 14. prosince v sále
kina v Ostrově u Macochy.

Žáci i učitelé ZUŠ vystupovali také na koncertech v Lipovci, Jedovnicích, Ochozi, Ostrově u
Macochy, Vysočanech, Křtinách, Boskovicích, ale i za hranicemi našeho regionu. Bližší
informace je možné nalézt na nově vytvořené internetové adrese:
www.zusjedovnice.cz

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
Zaplněné prostranství před
budovou obecního úřadu bylo
v sobotu 2. 12. 2006 dějištěm
kulturního vystoupení, které
pro
své
spoluobčany
připravili učitelé a žáci
ostrovské pobočky ZUŠ
Jedovnice ve spolupráci
s místní základní školou.
Ve
vánočně
naladěném
programu zazněly písně
pěveckého
sboru
pod
vedením paní učitelky Hany
Markové a nechyběla ani
poezie v podání dětských
recitátorů.

Vánoční výstava
V posledních listopadových
dnech otevřela své brány
v prostorách obecního úřadu
již tradiční prodejní Vánoční
výstava. Ostrovští občané
měli možnost zhlédnout či
zakoupit keramiku, květiny,
vánoční dekorace
a doplňky, ale také výrobky
tělesně
postižených
ze
stacionáře v Petrovicích.
Mgr.Josef Škvařil

Kulturní komise děkuje všem občanům za účast na pořádaných akcích
a přeje spokojený a úspěšný rok 2007.

Informace…
Letošní kalendář způsobil zmatek v otázce trvání adventní doby. Má-li advent trvat 4 týdny,
vychází nám v tomto roce jeho začátek na neděli 26.11. Jenže církevní liturgická pravidla (tj.
zásady pro slavení veřejných bohoslužeb) vzhledem k tomu, že počet dnů v roce není přesným
násobkem počtu dní v týdnu a tudíž nám svátky s pevným datem připadají v různých letech na
různé dny v týdnu, nic neříká o tom, kolik týdnů trvá advent, nýbrž praví, že advent začíná
čtvrtou neděli před slavností Narození Páně. Také datum této slavnosti může přispět
k termínovým zmatkům, protože ji začínáme slavit už v předvečer. Je to starý zvyk, který je
ohlasem toho, že první křesťané – Židé – byli zvyklí na to, že podle židovského počítání času
začíná nový den v 18,00 hodin podle počítání našeho, a kromě toho v dobách pronásledování
museli slavit bohoslužby tajně v noci a když pronásledování pominulo, ponechali si tento
zvyk, aby si slavení slavností ‚užili‘. Slavnost Narození Páně slavíme 25.12., Štědrý večer je
jen jakousi ‚předehrou‘ této slavnosti a Štědrý den předehrou Štědrého večera. V praxi z toho
plyne, že letos slavíme 24.12. 4. neděli adventní, ale protože Boží hod vánoční neboli slavnost
Narození Páně je hned následující den, nemáme letos Štědrý den; 4. neděle adventní se
setměním změní ve Štědrý večer. Advent letos trvá jen 3 týdny a 1 den a začal 3.12.
Vypadá to složitě, ale jen pokud nemáme přesnou základní informaci: „Advent začíná čtvrtou
nedělí před slavností Narození Páně, kterou Římskokatolická církev slaví 25.12.“ Drobné
změny v této informaci se mohou v některých letech stát příčinou omylu. V tomto případě se
jedná o omyl neškodný. Pokud někdo prožívá advent nejen ve znamení nákupů dárků a
pochutin, ale zabývá se tím, jak by mohl obecně a celoročně konat více dobra a rozdávat více
radosti, může být prospěšné, když tomuto zpytování svědomí a spřádání dobrých předsevzetí
věnuje o týden víc. Těch ostatních se advent ani moc netýká. Na Vánoce se připravují
nezávisle na adventu a tato příprava v některých obchodech vypukla už začátkem října. Pro
nezávislého pozorovatele je pak tato situace příležitostí sledovat, jak jeden předčasně vyvěšený
věnec na dveřích způsobí, že se předčasně začnou objevovat další a další na jiných dveřích,
protože příklady táhnou a nikdo nechce přijít ‚s křížkem po funusu‘ – v tomto případě tedy spíš
‚s věncem po adventu‘ (pozn.: věnce na dveřích nejsou zvykem křesťanským, ale pocházejí od
našich pohanských prapředků, kteří tímto způsobem lákali do svých příbytků dobré skřítky a
víly a kdejaké další ochránce polí, lesů a luk, aby jim pomohli přežít zimu v teple a dočkali se
za to odměny v podobě dobré úrody v následujícím roce).
Někdy ovšem může mít nepřesná informace mnohem dalekosáhlejší důsledky. Jestliže prostí a
nevzdělaní muslimové byli seznámeni s jedinou větou z papežova projevu na univerzitě
v Řezně vytrženou z kontextu a doplněnou patřičným komentářem, nemůžeme se divit, že se
na papeže zlobí. Vina za rozpoutání vášní spočívá na těch, kteří informaci ‚uvařili‘ podle
vlastního receptu a chuti, což se ovšem neděje jen v arabském světě, ale všude, ve velkém i
v malém. Když někdy čtu v novinách článek o nějaké církevní události, které jsem se osobně
zúčastnil, nestačím se divit. Nechci-li autorům podsouvat úmysl uškodit církvi, musím je

považovat za nedostatečně vzdělané přinejmenším v oblasti náboženství, nebo za nedostatečně
důvěryhodné, pokud svůj názor a subjektivní vnímání, na které mají jistě právo, prezentují jako
objektivní skutečnost.
Co kdybychom do nového roku vstoupili s předsevzetím, že nebudeme mechanicky přijímat a
předávat dál různé informace tak, jak se k nám dostanou, ale budeme se zabývat také možností,
že to, co se k nám doneslo, je jen kousek pravdy, který je třeba potvrdit nebo vyvrátit
‚pohledem z jiné strany‘, a teprve po tomto ověření sdělíme nebo nesdělíme tuto zprávu dál,
teprve potom podle toho budeme jednat nebo soudit druhé? Jistý starověký filosof radil, že
máme druhým sdělovat pouze informace, které prošly ‚sítem‘ tří kladných odpovědí na tři
otázky: „Slyšel jsem a rozuměl jsem dobře? Je to pravda? Je k něčemu dobré, abych to sdělil
dál?“ Pokud na některou z těchto otázek odpovíme: „Ne“, máme si informaci nechat pro sebe.
Dobrá rada pro ty, kdo skutečně nechtějí nikomu ublížit.
Václav Trmač, farář

Tříkrálová sbírka
Jako již několik let i v roce 2007 budou v našich městech
a vesnicích procházet koledníci a vybírat do pokladniček
dobrovolné příspěvky od občanů. Veřejnost má tak
možnost podílet se na pomoci lidem, kteří tuto pomoc
nutně potřebují.
Diecézní charita Brno letos tuto sbírku organizuje ve dnech
2. - 14.ledna 2007. V naší obci sbírka proběhne v sobotu
6. ledna. Motto sbírky roku 2007 zní: „Na svou bolest
nebudeš sám“. Vybrané prostředky budou věnovány
na podporu Charitních terénních služeb v OCH Blansko.
Za vstřícnost a pochopení děkují ostrovští koledníci.
Lenka Sáňková

Kalendář nejbližších kulturních
a společenských akcí
 Přednáška
Léčivé byliny a koření v našem životě
(Iva Hemzalová)
středa 17.1. 2007
knihovna
 Ples TJ Sokol
sobota 27.1.2007
hudba ARCUS
 Ples SRPDŠ
pátek 2.2. 2007
hudba MEDIUM
 Ples SDH
sobota 3.3. 2007
hudba NONUS
 Dětský karneval neděle 4.2. 2007
pořádá SRPDŠ
 Masopustní průvod
sobota 10.2.2007
pořádá SRPDŠ
O dalších akcích budou občané průběžně informováni.

Inzerce

Stálé zdraví,, spokojenost a mnoho úspěchů po celý rok 2007
přeje Ing. Jaroslav Hybášek, finanční poradce.
Mobil 777 567 455.
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