Skrytý potenciál
Nikoho nepřekvapí sdělení, že si vodní toky
velké i malé vymílají svá koryta a korýtka.
Někdy jsou široká a jindy se voda divoce žene
úzkým kaňonem. Občas se voda žene také
úplně jinudy než obvykle a v takových
chvílích obvykle natropí nejvíce škody. Tento
jev se dá snadno vysvětlit jednoduchými
fyzikálními zákony. Chceme-li, aby nám voda
sloužila, musíme ji spoutat hrázemi rybníků
nebo přehrad, regulovat a čistit toky…
Když se však k fyzice přidá trocha přírodní
chemie, vypadá to jinak. Ve vodě se kupodivu
rozpouští některé nerosty, voda je někam
dopraví a nerosty se zase dostanou ven, někde
se usadí nebo vysráží. Tvrdost vody se nedá
srovnávat s tvrdostí kamenů, a přesto si
s některými z nich voda dělá, co chce. Někdy
je to k vzteku (když nám vodní kámen zničí
pračku nebo ucpe kávovar), jindy člověk žasne
nad tím, co voda dokáže, když ji popadnou
umělecké choutky (jsme v Moravském krasu a
aspoň trochu tušíme, co se tu skrývá pod zemí
– voda si tu nadělala díry, aby je následně začala zase vyplňovat krápníky).
Tím však není tvůrčí potenciál vody vyčerpán. I člověk, který už několik jeskyní navštívil,
může být překvapen něčím zcela neočekávaným. Nedávno jsem viděl potůček, který si
místo soustavného odnášení lesní půdy vytvořil svůj vlastní akvadukt. Když se prodírá
podzemím, odnese si s sebou trochu travertinu, kterého se však rychle zbaví, sotva se
dostane ven na vzduch. Úctyhodnou řadu let ho ukládá vedle sebe i pod sebe a daří se mu
při tom zachovat svislý směr, takže si dnes teče žlábkem na vrcholu monolitické kamenné
stěny široké asi 30 cm a vysoké v nejvyšším místě (nekopíruje terén, ale vyrovnává jeho
nerovnosti) 1,2 m! Tenhle potůček není velký ani množstvím protékající vody (té je sotva
tolik, jako z plně otevřeného vodovodního kohoutku), ani délkou svého toku (po stovce
metrů se vlévá do mnohem širšího potoka). Je zvláštní tím, že se rozhodl nahradit obvyklé
a omluvitelné destruktivní chování něčím konstruktivním. Neničí, ale vytváří něco
nového. Je až děsivé, že tento unikát zanikne, pokud se budou opakovat povodně podobné
těm před deseti lety.
Děsivé proto, že i v lidském životě bývají právě ti, kteří něco nového tvoří, smeteni
z cesty těmi, kteří umí jen brát a jdou bezohledně za svým cílem. O to důležitější je, aby
těch tvůrčích bytostí bylo co nejvíce, abychom se nebáli zkusit něco dělat jinak, než
ostatní, abychom se sebou nenechali manipulovat všelijaké davové psychózy a místo toho
si troufli to, co v sobě skrýváme stejně jako onen potůček rozpuštěný travertin, použít
k vytvoření něčeho nového, originálního, krásného, užitečného, překvapujícího…
Václav Trmač, farář
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Sociální komise informuje
Po loňských volbách byla jako součást zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy nově zvolena
sociální komise. Sociální komise pracuje ve složení: předsedkyně Mgr. Soňa Švrčinová, členky
paní Hana Florková a paní Mgr. Jarmila Krbečková.
Za poslední dobu se aktivity a pravomoci sociálních komisí proměnily. Komise nerozhoduje
o žádných příspěvcích či jiných financích v sociální oblasti, ale má svoji hlavní působnost
v monitorování a poradenství v této oblasti. Její hlavní činnost by měla spočívat v pomoci
občanům orientovat se v možnostech, kam se obrátit o pomoc, pokud se ocitnou v takové
situaci, kdy pomoc potřebují.
Komise se schází jedenkrát měsíčně a její momentální činnost se orientuje na zajištění
gratulací občanům, kteří se dožívají významného životního jubilea.
Na tuto komisi se také obracejí další orgány např. při kontrolách k zajištění řádné péče o děti
apod.
O pomoc či radu se mohou občané přihlásit u kterékoli členky sociální komise, a to ať lidé
starší, kteří řeší zejména zdravotní problémy nebo problémy spojené se soběstačností, se
zajištěním chodu domácnosti, či samoživitelé(ky) s dětmi nebo lidé týraní svými rodinnými
příslušníky.
Sociální komise spolupracuje s obvodní lékařkou, s místní ZŠ, s oblastní charitou, která
zejména nabízí řadu služeb. Její činnost nespočívá pouze v rozvozu obědů, ale i v pomoci
v domácnosti, pečovatelské a ošetřovatelské službě, hygieně, zapůjčování zdravotních
pomůcek a dalších. Mezi důležitými telefonními čísly jsou i krizové linky důvěry. Na okrese
funguje řada zřízení jako azylové domy, stacionáře, penziony.
Pokud by se občané obávali svěřit členkám komise se svými problémy, stačí pouze požádat
o vhodný kontakt, který je k dispozici na úřadě městyse a jednat přímo s odborníky. V obou
případech je zaručena diskrétnost.
Jarmila Krbečková

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Starosta městyse svolává VI. řádné zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy.
Jednání se bude konat v sále kina městyse dne 18. října 2007 – ve čtvrtek
se zahájením v 17. 30 hodin.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů
Zpráva o činnosti Rady městyse
Zpráva o činnosti sociální komise, sociálně právní ochrana dětí
Hospodaření s nemovitostmi, stavebně technický stav, návrh na vyřazení majetku
obce
5. Projednání návrhu rozpočtových změn na rok 2007
6. Různé
- projednání a schválení čerpání úvěrových prostředků na budování IS
- aktualizace akcí „Programu rozvoje „
JUDr. František Pernica, starosta městyse
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Informace z jednání rady městyse
(od 26.6. do 30.9. 2007)
Rada městyse se schází pravidelně 1x za čtrnáct dnů k zasedání a projednání úkolů dle
schváleného plánu práce a dalších záležitostí obce. Plán úkolů k projednání je na úřadu
městyse k nahlédnutí.
Z projednávaných věcí vyjímáme:

•

Podána informace o průběhu stavební činnosti při opravě obrubníků a chodníku – Lesá,
od rest. V Podhájí. Pravá část vozovky bude podbetonována armovaným betonem B 20
o síle 20 cm v zájmu dostatečné pevnosti pro průjezd aut. Levá část za obrubníkem bude
vydlážděna zámkovou dlažbou. Vlastní vjezdy a vchody budou řešeny majiteli
nemovitostí. V případě požadavků na úpravu na účet obce vycházet z evidence
povolených staveb na pozemcích obce. Pokud stavby chodníků a příjezdových cest,
případně parkovacích stání byly předmětem povolení a stavební činností obce byly
poškozeny, pak lze na náklady obce po obdržení žádosti občana záležitost individuálně
řešit.

•

RM souhlasí s uzavřením smlouvy na provádění inženýrské činnosti a stavebního dozoru
ke stavbě Svazku VAK na Bělé a inženýrské sítě Vintoky.

•

RM ukládá oslovit tři firmy k užšímu výběrovému řízení na realizaci prodloužení plynu
a stavbě komunikace k přečerpávací stanici v lokalitě Vintok.

•

RM zmocňuje starostu městyse k podpisu smlouvy s Jm krajem na dotaci k rozvoji
cestovního ruchu.

•

Podána informace o přípravě překopu silnice v zájmu odkanalizování podzemních vod
a odvedení povrchové vody z komunikace u Jarošových. Jednání se účastnil p. Sedlák,
Hlaváček, Pernica.

•

Dodatečné stavební povolení ke stavbě – přístavba bazénu, oplocení k nemovitosti
manželé Matějíčkovi – vzato na vědomí.

•

Písemnost bez č.j. ze dne 24. 6. dále 28.7. – informace starosty městyse k nedovolenému
parkování nákladních návěsů na ploše u horní samoobsluhy. Uloženo starostovi městyse
řešit v pracovním pořádku a řidiče směrovat k parkování mimo frekventovanou část obce,
tj. areál ZD nebo jiné plochy.

•

Radmila Švandová č.p. 201. Rozhodnutí k prodloužení lhůty k dokončení stavby. Terén
na pozemku obce k námitce městyse ze dne 23. 2. 2007 upraven do původního stavu a
nepovolená skládka odstraněna. Námitka k termínu dokončení stavby zamítnuta – stavba
bude dokončena do 31. 12. 2010.

•

Program LEADR ČR - prostřednictvím MAS bude uplatněn požadavek na zařazení
projektu výstavba lávky přes závrt u bývalého mlýna. Ukládá starostovi městyse účastnit
se jednání dne 31. 7. 2007 a požadavek prezentovat po předchozím projednání cesse
stavebního povolení z AOP na městys. Termín: 31. 7. 2007

•

Rada městyse ukládá starostovi pokračovat ve zjišťování dalších informací o přírodním
koupališti (biotop), které by vedly k případné realizaci v Ostrově u Macochy, v lokalitě
dle možností a po konzultaci se zástupci CHKO. O finanční prostředky usilovat z fondů
pro rozvoj cestovního ruchu.
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•

Členové rady byli seznámeni s realizací prací na výměně vodovodu na ulici Bělá přímo na
místě. Konzultována a radou městyse odsouhlasena realizace zatrubnění povrchové
kanalizace. Využít nabízející se možnosti položení trub po levé straně vozovky – směr
křižovatka, zabudování kontrolních šachet, obrubníků a podobrubníkových vpustí.
Konzultovat s inspektorem SUS, předsedou finančního výboru v zájmu racionálního
postupu při opravě poškozeného povrchu vozovky a odstranění nebezpečné vpustě do
kanalizace dešťových vod.

•

Oznámení o povolení uzavírky silnice III. třídy – úsek Bělá. Vzhledem k celkové uzavírce
odsouhlaseno využití panelové komunikace přes pozemek p. Němce od zdravotního
střediska.

•

Rada městyse vzala na vědomí žádost Správy jeskyní Moravského krasu o uzavření
jeskyně Balcarky v příštím roce z důvodu celkové rekonstrukce.

•

Rada městyse ukládá starostovi pozvat MUDr. Slavíka, ředitele dětské léčebny, na jednání
rady k vysvětlení účasti obce v aktivitách kolem výstavby nové léčebny a účasti či
neúčasti obce v nadaci ASTMA 2000.

•

RM vzala na vědomí informaci o dokončovacích pracech na opravě komunikace Lesá.
Požadavek p. Palána – drť, požadavek p.Libuše Svobodové – uvést povrch za obrubníky
do původního stavu – telefonicky jednala s dodavatelem opravy vodovodu a kanalizace –
ISMA, TEKOSTAVEM, požadavek p. Plška – příjezd do garáže, p. Skotáka – opravit
vjezd do domu.

•

Starosta informuje o složitějším problému vjezdu do garáže p. Musilové. Bude nutné řešit
po posouzení odborníkem. V ostatních případech s majiteli nemovitostí dohodnuto, že
povrch za obrubníky si upraví ke své představě. Záležitost neuzavřena, otázka retardéru,
značení rychlosti, parkovacích míst.

•

Informace MUDr. Slavíka o nadaci ASTMA 2000

V září 2007 bude podán dětskou léčebnou projekt k žádosti na výstavbu nové dětské
léčebny. Městys Ostrov u Macochy tuto akci podporuje. Na otázku jakým právním
aktem, na základě jaké skutečnosti není obec, nyní městys v nadaci, nezodpovězeno.
Obec byla zakládajícím členem nadace. Ve správní radě je členka zastupitelstva
p. Svobodová. Revizorem nadace je zastupitel p. Kolmačka. „Bylo jen věcí dobré vůle
předsedy správní rady umožnit, aby zastupitelstvo městyse tam zvolilo svého člena“.
Správní rada nadace funguje nezávisle na obci, neboť je samostatným právním
subjektem.

•

Zásobování teplem, návrh smlouvy – text bude upraven v pracovním pořádku – RM
s formou dodávek tepla souhlasí. Úkol: starosta dokončí jednání a smlouvu na topnou
sezonu 2007 a dále uzavře.

•

Ohlášení stavby na pozemku manželů Matějíčkových. Definitivní stavební povolení vzato
na vědomí. Investice ve formě připraveného staveniště pro výstavbu samostatného RD
byla zmařena. K záležitosti bylo v zastupitelstvu obce jednáno – bez opatření.

•

Informace o ukládání inertního odpadu na skládku ve Vysočanech. Ceník služeb za
uskladnění bude zveřejněn ve zpravodaji.

•

Agentura ochrany přírody – souhlas s cessí na přemostění závrtu. Starosta bude jednat
v pracovním pořádku o vydání rozhodnutí pro městys a ve věci získání prostředků na
realizaci stavby.
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•

Rada rozhodla, že je nutno jednat se zástupci TJ Ostrov u Macochy k pořádku při
pronájmu ubytovací kapacity. Provoz při vaření v místnosti u přísálí. Okolí KD.

•

RM schvaluje uzavření smlouvy s Agenturou ochrany přírody na provedení prací
v lese – opatření proti okusování porostů.

•

Výsadba ovocných stromů. Nabídka jabloní v počtu 50 ks. Rada městyse zmocňuje
starostu k uzavření smlouvy k sázení stromků na trati podél cesty směr Macocha –
náhrada za vymrznuté a okousané porosty.

•

27 - 28. 9. 2007 budou přistaveny kontejnery pro rostlinný odpad ze zahrádek. Sečení
trávy přes poruchovost starších sekaček zabezpečeno. Další případná seč bude posouzena
starostou a rozhodnuto v pracovním pořádku. Rada městyse informována o kácení stromů
dle lesního plánu – náletové dřeviny v lokalitě Vintok napadené kůrovcem byly pokáceny
a jsou připraveny k prodeji. Zajišťuje správce lesa.

•

Rada městyse souhlasí s vyrovnáním místní komunikace parcely 1652/1 v části lesa pod
Vintokem – úvoz. Navážení materiálu – odvalu musí odsouhlasit starosta nebo
místostarosta městyse po posouzení přímo u zájemce. Je nutné informovat pana Milana
Keprta, který odvoz přímo zajišťuje. Zájemci po navezení povrch upraví dle dispozic.
Materiál vhodný pro navážku bude posuzován individuálně. Stavební suť je materiál pro
navážení nevhodný – možnost skládkování ve Vysočanech.

•

Rada městyse souhlasí s povolením výjimky o počtu dětí v MŠ na počet 28 dle žádosti
ředitele ZŠ a MŠ.

•

Rada městyse schvaluje smlouvu o účasti „Svazku VAK“ na financování inž. sítí.
Hodnota díla 2.730.719,- Kč. Krytí nákladů za investorství dle režimu schváleného VH
Svazku 60.000,-, dále 20.000,- za inženýring.

•

Informace k možnosti získání úvěru České spořitelny. Materiály k posouzení ve
finanačním výboru. Nezbytné zvážit výši úvěru ve vazbě na ukazatel zadluženosti.
ČMZRB poskytuje úvěry pro obce v min. výši 8 mil. Kč. Podmínky upření při osobním
jednání. Podmínky úvěru ze strany financující banky – Česká spořitelna a.s viz.tabulka.
RM ukládá ve věci dále jednat a průběžně informovat. Do jednání zastupitelstva předložit
konkrétní návrh výše úvěru a možnosti čerpání s vazbou na přípravu rozvojových
projektů.

•

Informace starosty městyse o dalším jednání v záležitosti přemostění závrtu. Pan Doležal
č.p.452 klade podmínku odkoupení části pozemku ve vlastnictví Svazku VAK a zřízení
věc. břemene na příjezd k vlastní nemovitosti. Možnost získání prostředků na realizaci ve
výši 80 % z prostředků podpory LEADR, prostřednictvím MAS. Jednat s vedením MAS
Moravský kras.

•

Rada městyse projednala stížnost občanů z ulice Lesá (manželé Skotákovi, paní Libuše
Zouharová). Starosta předkládá stanovisko ke stížnosti. Rada městyse uložila starostovi,
dát odpověď na stížnost ve lhůtě. Starosta předloží text odpovědi ke schválení v radě
městyse.

•

Podána informace k přípravě pracovního výboru ke zpracování projektu v rámci
protipovodňových opatření – revitalizace Lopače. Termín: 9. 10. 2007. Starosta připraví
jednání a pozve zainteresované subjekty.
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•

Podána informace k vyhlášce 232 o podílu jednotlivých obcí na výnosech daně z přidané
hodnoty a daně z příjmů. Vzato na vědomí. Doporučeno zmapovat trvale bydlící osoby,
které nejsou nahlášeny k trvalému pobytu a příležitostně informovat veřejnost.

•

Starosta městyse informoval členy rady o uzavření smlouvy s panem Doležalem,
majitelem pozemku, pro výstavbu lávky přes závrt. RM schvaluje smlouvu, která bude
dále předložena Svazku VAK a poté k registraci KN.

•

Starosta požádal o dotaci pro Spolek dobrovolných hasičů na potřeby dle dohody se
starostou SDH p. Nejezchlebem.

•

Rada městyse schválila smlouvu o dílo se Správou ochrany přírody na zabezpečení
výsadby ovocných stromků – jabloně budou vysázeny směr Macocha a směrem k lomu.
Součinnost se zahrádkáři dohodnuta.

•

Rada městyse zmocňuje starostu zaslat členskou přihlášku – Smlouva obcí a měst proti
daňové diskriminaci.

•

Rada městyse ukládá starostovi, aby zajistil výběrové řízení inženýrských sítí Vintoky.
Jde o dodávku – prodloužení plynovodního řadu, komunikace B, C, A. Postup prací bude
zajišťován s vazbou na finanční možnosti r. 2008 a další. K zabezpečení úvěrových
prostředků uloženo jednat v ČMZRB Brno. Financování - investice enormně zatěžující
rozpočet obce - bude projednáno ve finančním výboru

•

RM schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na inženýrské sítě ve výši
640 tis. Kč. Ve smyslu podmínek v návrhu na dotaci ukládá podmínky dotace postupně
naplňovat. Rada městyse pověřuje starostu dále organizačně zabezpečovat plnění
podmínek MMR v termínech souvisejících s potřebou realizace stavby.

•

RM byla informována o zájmu soukromé jazykové školy ke koupi vhodného objektu
k aktivitám školy. RM ukládá starostovi jednat v zájmu využití staré školy ve Dvoře při
respektování možnosti zaměstnání občanů u stávajících nájemců školy.
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Skládka inertního odpadu ve Vysočanech

Přehled odpadů přijatelných na skládku bez zkoušek a
ceník za uložení
Kód
odpadu
101103

Název

Poplatek

Finanční

obci

rezerva

Za uložení

Celkem

(Kč/tunu)

(Kč/tunu)

(Kč/tunu)

(Kč/tunu)

Odpadní materiál
na bázi skelných

170101

vláken
Beton

170102

Cihly

170103

Tašky a keramické

170107

výrobky
Směsi nebo

400,-

400,400,400,-

oddělené frakce
betonu, cihel, tašek

400,-

a keramických
výrobků
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35,-

155,-

590,-

(41,65)

(184,45)

(626,10)

35,-

100,-

535,-

(41,65)
35,-

(119,-)
100,-

(560,65)
535,-

(41,65)
35,-

(119,-)
100,-

(560,65)
535,-

(41,65)

(119,-)

(560,65)

35,-

135,-

570,-

(41,65)

(160,65)

(602,30)

170202

Sklo (z výplní

170504

otvorů staveb)
Zemina a kamení

200202

Zemina a kameny
(odpad z údržby

400,400,-

400,-

zahrad a parků)

35,-

155,-

590,-

(41,65)
35,-

(184,45)
100,-

(626,10)
535,-

(41,65)

(119,-)

(560,65)

35,-

100,-

535,-

(41,65)

(119,-)

(560,65)

K ceně za uložení a finanční rezervě výše uvedených odpadů bude připočteno DPH stanovené
zákonem. Údaje v závorce jsou včetně 19% DPH.
Poznámky:
1. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba
2. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku)
3. při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že
odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty,
azbest, chemikálie a případně i další druhy odpadů neuvedené v tabulce
V Blansku dne 14.8 2007

Základní škola v novém školním roce
Zahájení školního roku 2007/2008
Slavnostní
zahájení
školního roku 2007/2008
proběhlo ve vestibulu
školy 3. 9. 2007 v 9.15 h
za přítomnosti žáků,
učitelů, vedení školy
i vedení obce.
Pan ředitel i pan starosta
přivítali žáky i učitele do
nového školního roku a
popřáli jim mnoho
úspěchů pro celý školní
rok, zejména pak žákům
nastupujícím do 1. třídy.
V tomto školním roce
nastoupilo 10 prvňáčků,
v lavicích školy usedlo celkem 119 žáků.
Novinka ve školním roce 2007/2008
V letošním školním roce budou žáci 1. a 6. ročníku pracovat podle našeho školního
vzdělávacího programu, který jsme nazvali Škola – základ života /ostatní ročníky podle
stávajících učebních osnov Základní škola/. Do práce nad ním se zapojili všichni učitelé.
Snažili jsme se vytvořit jej tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům naší školy a jejím
žákům. Protože se nacházíme v Moravském krasu, tak jsme zaměřili náš program na ekologii,
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ochranu přírody. S novým školním vzdělávacím programem bychom chtěli, aby se škola
posunula dál ke spokojenosti rodičů i žáků.
Prioritou pro nás zůstává opět výuka českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a informatiky.
Mgr. Bořivoj Štěrbáček, ředitel školy

Přehled volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků na ZŠ a MŠ
Ostrov u Macochy ve školním roce 2007 / 2008
Volitelné předměty
Žákům letošního 7. ročníku byly v průběhu školního roku 2006/2007 nabídnuty tyto
volitelné předměty: informatika , německý jazyk a cvičení z matematiky. Žáci si zvolili
výuku informatiky. Informatiku vyučuje p.uč.Hasoň v rozsahu dvou hodin týdně.
Nepovinné předměty
V tomto školním roce budou vyučovány tyto nepovinné předměty :
Německý jazyk v 9.roč.,vyučující Mgr.V.Chlupová, 2 hod.týdně
Náboženství - povede jej Mgr. Trmač, v rozsahu 2 hodin týdně.
Zájmové kroužky
Ve školním roce 2007/2008 se mohou děti zapojit do těchto zájmových kroužků:
Dyslektický kroužek
vedoucí Mgr. J. Tonarová a Mgr. Ivanka Hudcová
Keramický kroužek I.st.
vedoucí Mgr. Ivanka Hudcová
Kroužek nápravy řeči MŠ vedoucí p.uč. J.Nečasová
Kroužek „Práce na PC“
vedoucí Mgr. Karel Hasoň
Kroužek Aj v 1.ročníku
vedoucí p.uč. Hlouchová
Kroužek Aj ve 2. ročníku vedoucí Mgr. J. Hasoňová
Kroužek Čj v 9.ročníku
vedoucí Mgr. V. Chlupová
Kroužek M v 9.ročníku
vedoucí Mgr. Věra Hrazdírová
Kroužek aerobiku
vedoucí Hana Havlíčková
vedoucí Eva Vašíčková
vedoucí Jana Nejezchlebová
Střelecký kroužek
vedoucí Josef Němec
Kroužek florbalu
vedoucí Bořivoj Štěrbáček
Šachový kroužek
vedoucí Jiří Haresta
Dramatický kroužek
vedoucí p.vych. D.Stará
Kroužek něm. jaz. v 6. - 8. r.
vedoucí Mgr.V. Chlupová
Kroužek „Ochránců přírody“
vedoucí Ing. Josef Jančo
Zdravotnický kroužek I.st. vedoucí I. Hudcová, Petra Zouharová
Zdravotnický kroužek II.st. vedoucí I. Hudcová, Soňa Buchwaldková

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve školním roce 2007 / 2008
Vedení školy:
Ředitel
Zástupkyně ředitele

Mgr. Bořivoj Štěrbáček
Mgr. Věra Hrazdírová

Mateřská škola:
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Učitelky

p. Jaroslava Vondrová
p. Jana Nečasová

Školní družina:
Vychovatelka

p. Dagmar Stará

Třídní učitelé:
I.stupeň
1. ročník
2.a 4. ročník
3.a 5. ročník

Mgr. Ivanka Hudcová
Mgr. Jaroslava Hasoňová
Mgr. Jana Tonarová

II.stupeň
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Netřídní učitelé:

p.uč. Petra Hlouchová
Mgr. Alena Zukalová
/školní metodik prev.protidrog. jevů/
Mgr.Karel Hasoň
Mgr.Věra Chlupová / výchovná poradkyně /
Mgr.Ilona Šturchová
Mgr.Marie Hlaváčková

Provozní zaměstnanci:
Hospodářka
p. Helena Stloukalová
Školník
p. Oldřich Borský
Uklizečky
p. Jana Nejezchlebová
p. Lada Nejezchlebová
p. Bohuslava Kupková
Vedoucí školní jídelny:
Kuchařky:

p. Marie Pernicová
p. Eva Grimová,
p. Marie Musilová
p. Dana Jančíková, p. Květoslava Hlaváčková
p. Anna Mikulášková,p. Naděžda Skotáková
p. Zdeňka Pernicová

Překročení rubikonu aneb jsem už „šesťák“
Žáci naší školy se zúčastnili již třetího ročníku soutěže PŘEKROČENÍ RUBIKONU. Tato
pracovní setkání organizovaná mezi družstvy šestých ročníků škol Cirsia se konala
dvakrát v Podomí a letošní ročník zorganizovali učitelé z Lipovce.
Během třídenního pobytu si děti vyzkoušely, co obnáší práce novinářů. Každé z šesti
družstev mělo za úkol vytvořit vlastní noviny a sehnat pro svůj deník požadované
informace. Ty bylo možné nalézt na internetu, získat na tiskové konferenci se zástupci
obce i školy nebo přímo od místních občanů, firem atd. Hodnotilo se nejen množství
získaných informací, přesnost a správnost, ale také grafické zpracování a originální
nápady.
Součástí pobytu byla i soutěž mezi jednotlivými kolektivy. Žáci měli možnost předvést
své vědomosti i fyzickou dovednost. Naše děti si vedly velice dobře, s malou bodovou
ztrátou skončily na třetím místě.
Poslední den museli mladí novináři před řediteli svých škol a dalšími hosty prezentovat
výsledky své práce a zhodnotit celou akci.
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Z mého pohledu i z pohledu dětí, které se z naší školy akce zúčastnily, šlo opět
o promyšlené a dobře zorganizované setkání.
Děkujeme dětem i učitelům za úspěšnou reprezentaci naší školy, protože žáci z ostrovské
školy rozhodně v této konkurenci nezapadli a dokázali, že i žáci z malé školy mohou mít
velmi dobré znalosti a dovednosti.
Mgr. Věra Hrazdírová

Upozornění
Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 v 16:00 proběhne schůzka zástupců středních škol s rodiči
a žáky 9. ročníku v jejich kmenové třídě.
Ředitelství ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy

Žádost
V loňském roce u nás na škole proběhly úspěšně Mikulášské dílny a i letos bychom chtěli
v této tradici pokračovat. Proto se již nyní obracíme na Vás s prosbou o pomoc při
organizaci této akce. Touto cestou prosíme ty, kteří by mohli naučit naše děti vyrábět
jakékoliv předměty s vánoční tématikou, aby se na případné spolupráci domlouvali
s p. uč. Hrazdírovou osobně nebo telefonicky (516 444 319).
Děkuji

Věra Hrazdírová

Napoleonská bitva
Je 7.9. 2007 8:00 a naši žáci se vydávají
na pěší túru do blízké vesnice zvané
Sloup. Na zdejších polích se již připravují
vojska ruská, rakouská a francouzská, aby
jim předvedla proslulou bitvu „tří císařů“.
Podmínky byly drsné, zima a chlad
zachvátily bojiště, atmosféra tak, jak ji
známe z historie a filmů. Ze všech stran
se ozývaly výstřely z pušek i děl. Vojáci
padali k zemi. Když zaútočilo důstojné
jezdectvo, byla to nádhera. Diváci byli
nadšeni, někteří i vystrašeni.
Děti odcházely sice trochu promrzlé, ale
spokojené. Přece jenom vidět vojsko
v dobových uniformách, děla a zbraně
není běžnou událostí v jejich životech.
Petra Hlouchová

Práce malých výtvarníků
,,Veselost, úsměv a smích je hudbou duše. Je to nejkrásnější
cesta
od
člověka
k
člověku"...
Na začátku školního roku v mateřské škole je důležité
začlenit nové děti do kolektivu. Důležitým úkolem je získat
pozitivní přístup dětí, jak samy k sobě, tak i k druhým.
Učitelky kladou důraz na duševní pohodu. Malbou zpracovaly
děti zadané téma: S kým se směji,s tím je mi dobře.
Jaroslava Vondrová
Ukázka práce Ivetky Dočkalové
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27.října

Start: 16.30 – 17.00 od kulturního
domu
Zahrádkáři slavili výročí

Český zahrádkářský svaz, největší nepolitické zájmové sdružení v naší republice, slaví letos
kulaté výročí. Je tomu již 5O let, kdy byl založen Československý zahrádkářský a ovocnářský
svaz.
Pro základní organizaci Českého zahrádkářského svazu v Ostrově u Macochy byl jubilejní rok
loňský. Od jejího založení uplynulo v roce 2006 čtyřicet let.
Výčet aktivit ostrovských zahrádkářů za dobu jejich působení je velmi bohatý. Vzpomeňme
alespoň některé z nich. V 70. letech bylo největším úspěchem zbudování moštárny ve Dvoře,
kterou pro podzimní zpracování ovoce využívají nejen ostrovští občané, ale i zájemci z celého
okolí. Útulný sklípek, umístěný v suterénu moštárny, slouží ke společnému posezení.
Dlouhá léta dováželi zahrádkáři pro potřebu spoluobčanů umělá hnojiva, ovocné stromky,
rašelinu a jiné potřebné doplňky pro pěstování a péči o zahrady.
Velký podíl mají členové ČZS na obhospodařování rybníka. Jejich každoroční starostí až do
roku 1994 byla péče o vodní plochu a okolí, dokrmování ryb i pořádání podzimních výlovů.
Jednou z posledních aktivit zahrádkářů je výsadba aleje jabloní podél turistické trasy
k Macoše. V ošetřování aleje budou pokračovat i v letošním roce, kdy na místo suchých
stromků dosázejí další nové jabloně.
Do náplně práce svazu zahrádkářů patří také neustálé sledování nových poznatků v jejich
oboru. Jsou pořádány zájezdy do skleníků, šlechtitelských stanic, na výstavy. Zájemci z řad
členů a jejich rodin každoročně navštěvují kulturní památky i divadelní představení.
I letos 6. října byl pořádán zájezd do Bystrovan u Olomouce, na podzimní výstavu Flora
Olomouc a na farmu Bolka Bolívky v Olšanech.
V Bystrovanech si účastníci prohlédli nově rozšířené arboretum, v obchodním domě nakoupili
pěkné dárky. Na Floře Olomouc probíhala výstava prvotřídních odrůd ovoce a zeleniny ze
šlechtitelských stanic základních organizací ČZS. Všem zájemcům ochotně poradili odborní
poradci, jak se bránit proti výskytu parazitů na ovoci a zelenině. Byla možnost zakoupit si
ovoce, zeleninu, osivo, sadbový česnek a další produkty.
Z Olomouce zájezd pokračoval přes Prostějov do Olšan na farmu Bolka Polívky. Návštěvníci
si prohlédli ohradu s koňmi, ovcemi, velbloudem i pštrosem.
Úspěšný sobotní den byl ukončen společným posezením v Ostrově u Macochy. Všichni
zúčastnění byli se zájezdovým programem nadmíru spokojeni.
Velké poděkování za čtyřicetiletou obětavou práci v čele základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Ostrově u Macochy patří panu předsedovi Adolfu Jelínkovi, za aktivní
činnost členům výboru i ostatním členům. Přejeme všem zahrádkářům spoustu dalších
úspěšných aktivit.
Ze vzpomínek členů výboru ČZS zapsala Oldřiška Fíbková
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Svaz tělesně postižených občanů stále aktivní
Občanské sdružení Svazu tělesně postižených občanů v Ostrově u Macochy vás opět
informuje o své činnosti v druhém pololetí roku 2007.
V únoru byla vyhlášena soutěž o výrobu nejhezčí panenky z přírodních materiálů. Byl to
nápad, kterým jsme chtěli přispět k oživení Ostrovských hodů. Příznivců a nadšenců bylo
zpočátku hodně, ale bohužel, jak se blížil termín, postupně se pracovní elán vytrácel. Nás
ale nic neodradilo a výstavka se přesto konala. Sešlo se jen 13 výrobků, ale i přes malý
počet se domníváme, že se cení především snaha. Proto bychom touto cestou chtěli
poděkovat všem rodinám, které nejen nám, ale všem, kdo výstavku zhlédli, udělali radost.
Panenky jste měli možnost vidět v informačním středisku po celou dobu prázdnin a pak
proběhlo jejich vyhodnocení. Sečetli jsme 261 hlasovacích lístků.
Seznamujeme vás se třemi nejúspěšnějšími:
První místo obsadila se 47 hlasy panenka Leontýnka, kterou vyrobila paní Helena
Kučerová z Ostrova u Macochy.
Druhé místo s 34 hlasy patřilo dvojčátkům se jmény Mája a Pája, které vyrobila paní
Marta Jarůšková z Holštejna.
Také
třetí
místo
vybojoval Holštejn, a to
výrobkem
roztomilého
kluka Toníka s 31 hlasy.
Vyrobila paní Marie
Illovská.
Velice milá byla sladká
pozornost
v podobě
bonboniér
od
pana
starosty městyse
JUDr. Františka Pernici,
která
byla
vítězkám
soutěže předána.
Další z aktivit našeho sdružení bylo zřízení chráněné dílny pro tělesně postižené občany.
Bylo to již záměrem v loňském roce. Nejen členům, ale i všem občanům byla nabídnuta
možnost práce při výrobě korálkových ozdob. Jedinou podmínkou bylo pobírání plného
invalidního důchodu. Zájemců se původně přihlásilo 11, ale postupně jich ubývalo. Dnes
již stálých pracuje 5 a jsou metodicky vedeni paní Ing. Adélou Kolouchovou z chráněného
pracoviště ICT Deep Boskovice. Celý projekt má název ,,Deep jewellery,, a je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt má za cíl
napomáhat rozvoji zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí pro
všechny a investicemi do lidských zdrojů.
Že to není jednoduchá práce, o tom by našich ,, pět trvalek“ mohlo vyprávět dlouho, ale
o to je větší radost z hotového výrobku. Část jejich prací byla vystavena po dobu prázdnin
také v informačním středisku a věříme, že to nebyla prezentace poslední.
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A aby to nebylo jen a jen o práci, zmíníme se také o jedné velmi podařené akci. Byl to
zájezd pro všechny občany, který se uskutečnil dne 30.8. do Mramorových sálů
Moravského zemského muzea v Brně, kde jsme zhlédli unikátní výstavu dřevěných
modelů hub a ovoce z dílny Josefa Rulíška, který se narodil v roce 1867 a zemřel 1944.
Jako řezbář se vyučil ve Vídni a působil v Brně a Králíkách na Moravě. Ve 20. a 30.
letech minulého století ve spolupráci s kustodem botanických sbírek brněnského
Zemského muzea vyřezal téměř 500 výrobků z lipového dřeva, které jsou absolutně věrné
přírodním předlohám. Ještě, že byly všechny výrobky umístěné za sklem. Jejich podoba
byla tak přesvědčivá, že každý z nás by se do vystavovaného ovoce s chutí zakousl. V téže
budově jsme pak navštívili stálou expozici pod názvem Fauna Moravy, kde jsou překrásně
nainstalovaná vyhynulá i současná zvířata, žijící u nás a dále pak akvária s rybami. Vřele
doporučujeme všem, ale především rodičům s dětmi, kterým se výstava bude opravdu
líbit.
Součástí stálé expozice muzea je i výstava s názvem Mince, která je obrazem platidel od
minulosti až téměř po současnost. Nad nalezenými poklady plni dojmů z vystavených
unikátů jsme pak už jen snili o zmrzlině, kávičce, zákuscích a dobré večeři. Bylo krásné
počasí, skvělá společnost a vše se závěrem podařilo.
Nám zbývá jen dodat, že se nám práce za velké podpory a pochopení úřadu městyse daří.
Na všechny naše akce zveme srdečně nejen našich 64 členů, ale i všechny občany.

Ve dnech 31. října (středa) a l. listopadu (čtvrtek) pořádáme sběr ošacení,
textilu, nádobí, malých el.spotřebičů a hraček pro diakonii Broumov.
Sbírka bude v IS vždy od 16 – 18 hod.
( po dohodě je možné textil dodávat až do neděle 4.11.)
Vše bude připomenuto formou plakátů a oznámením v místním rozhlase.
Šenková Anežka – předseda, Svaz tělesně postižených občanů v ČR ,o.s .Ostrov u Macochy

Rozvoj Ostrova se zapojením místních občanů
Vážení občané městyse Ostrova u Macochy,
předem mi dovolte, abych krátce představil činnost ZO ČSOP Ponikva v regionu Moravského krasu.
Jsme „ekologickou“ neziskovou organizací. Zajímá nás hlavně „ochrana přírody“ – pod tímto
termínem si však každý představuje zcela něco jiného, stala se z něj fráze, která často může
vzbuzovat i odpor. Já osobně ho nejčastěji nahrazuji termínem „péče o přírodu“. Ze zachovalé
přírody se totiž mohou těšit místní lidé a malebná krajina venkova Moravského krasu může přilákat
i více návštěvníků – hlavně z oblasti Skalního mlýna, Punkevních jeskyní a nedaleké Macochy, kteří
zde utratí své peníze.
Hodně se zabýváme regionálním rozvojem: iniciovali jsme vznik tzv. Místní akční skupiny (MAS
Moravský kras) – neziskové organizace, dnes již zahrnující i s krasem sousedící regiony. „MAS-ka“
vznikla, aby region mohl čerpat dotace ze strukturálních fondů EU prostřednictvím programu
LEADER. Zajímavostí programu je, že o rozdělování přidělených peněz si rozhodují místní lidé
(přímo lidé pracující v tzv. výběrové komisi MAS).
Před tím, než jsem začal pracovat pro Český svaz ochránců přírody, působil jsem na Správě CHKO
Moravský kras. Jako svůj největší přínos pro krajinu krasu považuji zavedení nedestruktivní pastvy
na opuštěných obecních pastvinách – bez ní by krajina zarostla lesem a ztratila svoje kouzlo
a půvab.
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Na letošní podzim jsme pro vás ve spolupráci s vašimi aktivními spoluobčany, úřadem městyse
a školou v Ostrově připravili dvě setkání, na kterých můžete vy, jako občané spolurozhodovat o dění
v obci:

v pátek 19. října 2007 to bude setkání na návsi, s cílem navrhnout její podobu, aby vám –
občanům vyhovovala. Akce je spojena s krátkým výletem do Císařské jeskyně
a s vyhodnocením návrhů, při kterém nebude chybět občerstvení. Projekt je podpořen
z Evropského sociálního fondu (projekt Lipky „Síť environmentálního vzdělávání
v Jihomoravském kraji“).
v pátek 9. a v sobotu 10. listopadu 2007 se bude konat velké fórum tématicky zaměřené na
rozvoj Ostrova u Macochy, pro které poskytla své prostory (jídelnu) ostrovská škola. Akce se
koná při příležitosti stého výročí založení pošty v Ostrově u Macochy. Můžete se těšit na
výstavu s tématem „poštovní známka“ (výtvarná díla žáků) a uvidíte zde i další zajímavosti
z historie pošty. Lákadlem tohoto setkání je, že pro obec máme nachystaných minimálně
20.000 korun českých (minimálně proto, že pokud se nějaké peníze ušetří, bude tato částka
ještě navýšena). I když to není hodně peněz, budete si o jejich využití rozhodovat zcela sami
(můžou být použity třeba na letní dětský tábor, prolézačky nebo akci pro seniory a nebo se
třeba rozhodnete podpořit stejnou částkou více drobných projektů). Naučíme vás, jak se
efektivně a rychle domluvit, tuto dovednost pak můžete svobodně používat pro další rozvoj
obce.
V následujícím článku si přečtete o do všech domácností v Ostrově inzerovaném zájezdu do
Lysic a Kunštátu, který se uskutečnil v létě a který předcházel společnému plánování návsi.

Zhodnocení pracovního zájezdu do Lysic a Kunštátu
Odpoledne v pátek 13. července 2007
ZO ČSOP Ponikva zorganizovala
poznávací a především pracovně
zaměřený zájezd pro obyvatele Ostrova
u Macochy do Lysic a Kunštátu.
Účastníkům zájezdu byla díky našim
projektům z Evropského sociálního
fondu zaplacena návštěva zámku
v Lysicích. V Kunštátu jsme si prohlédli
místo odpočinku Františka Halase.
V obou obcích nás srdečně přijali
a prováděli oficiální zástupci obcí –
- Ing. Vaněk v Lysicích a Mgr. Lepka
v Kunštátu.
Cílem cesty bylo kriticky se podívat na
veřejná prostranství uprostřed obce
a zkusit si v praxi jejich hodnocení i jednoduché navržení změn, které prostranství vylepší.
Posuzovali jsme celkovou estetiku a funkční prvky Náměstí Osvobození v Lysicích a Náměstí Krále
Jiřího a „malé“ náměstí při ulici Brněnská uprostřed Kunštátu.
A jak jste vy, obyvatelé Ostrova, vybraná prostranství hodnotili? Podrobnosti se dozvíte na setkání
v pátek 19. října 2007 (viz. přiložená pozvánka), zde uvádím jen nejčastější názory, které jste sepsali
do pracovních formulářů při hodnocení Náměstí Osvobození v Lysicích:
K ESTETICE
Kladně jste hodnotili přítomnost kašny (voda je symbolem života, její tóny působí relaxačně),
celkovou upravenost a čistotu plochy, líbilo se vám umístění laviček, úpravy v okolí historického
Mariánského sloupu a přítomnost bujné zeleně i zakomponování vzrostlých stromů.
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Časté výhrady byly k nevhodnému použití rostlin (toto je velmi subjektivní, každému se líbí něco
jiného, špatně se hledá shoda), uvítali byste větší barevnost rostlin (např. osázení letničkami), dále
vám velmi vadil nevhodně použitý materiál na dlažbu a obrubníky (výrazně žlutě zbarvený beton,
který „přehlušil“ historické prvky).
K FUNKČNOSTI
Prioritou pro většinu hodnotitelů byla dobrá možnost využít hodnocené prostranství k posezení
a odpočinku – bylo zde opravdu velké množství pohodlných laviček. Dále jste velmi kladně
hodnotili kvalitní osvětlení pěknými pouličními lampami a možnost odhazovat odpadky do košů.
Nejvíce vám vadilo, že alespoň část laviček nebyla v příjemném stínu. Na druhém místě byla
hlučnost (hned vedle náměstí vede silnice) a chybělo vám i místo, kde by si mohli hrát děti.
CO BYSTE V LYSICÍCH ZMĚNILI? (opět stručný výběr)
Osázeli by jste plochu více květinami (např. růže by jste nahradili letničkami, aby zde byly barvy po
celé léto), uvítali by jste zelený živý plot (patrně pro odstínění silnice), vytvořili alespoň malý
prostor pro děti (prolézačka nebo pískoviště), odstranili by jste část betonu a nahradili ho přírodními
místními kameny, přidali stojany pro kola, postavili pítko, využili tekoucí vodu na závlahu záhonů,
zastřešili autobusovou zastávku, … atd. – za krátkou dobu (cca 30 minut) vás toho napadlo opravdu
velmi hodně.
Doufám, že stejně tvořivě a efektivně si poradíte i s hlavní návsí u vás doma, v Ostrově u Macochy.

Na setkání v pátek dne 19. října se těší Mgr. Libor Kotouč
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