Betlém ukradený a nalezený
V jednom kostele měli vyřezávaný dřevěný betlém krásný tím, že ho tvořilo jen několik
lidských a zvířecích figurek. Každá zastupovala určitou oblast našeho života, každá měla své
nezaměnitelné místo určené řezbářem, protože její podstavec zapadal pouze do jediného otvoru
v základní desce. Ten kostel navštívili jednou v noci nezvaní hosté, stačilo jim okénko na
schodišti tak malé, že do této události nikdo nepovažoval za možné, aby se jím někdo protáhl.
Zalíbil se jim betlém, možná i proto, že rozměry okénka umožňovaly snadný transport figurek,
a tak si ho vzali s sebou. Po několika měsících bylo zřejmé, že se zloděje nepodaří vypátrat,
pan farář i farníci se pomalu smiřovali s tím, že už nikdy betlém neuvidí a jako památka na něj
jim zůstane jen soška Ježíška, kterou pobertové v kostele zapomněli. Naštěstí i v tomto případě
platilo: „Nikdy neříkej ‚nikdy‘.“ Všímaví starší ministranti zdokonalení skautskou výchovou
zaregistrovali na cestě Brnem za výkladem jednoho starožitnictví figurky, které sice nebyly
starožitné, ale byly jim důvěrně známé. Dva zůstali na místě a hlídali, aby snad někdo betlém
na poslední chvíli nekoupil a neodnesl, třetí šel oznámit tento objev na policii. Dokázat, kam
figurky patří, bylo snadné. Stačilo vzít dřevěné postavičky a zkusit je pod dohledem strážců
zákona zasadit do podkladní desky, která díky svým rozměrům v kostele zůstala.
Na tomto příběhu s dobrým koncem
není povšimnutíhodné jen to, jakým
způsobem se ukradený betlém dostal
zpět na své místo, ale i to zapomenuté
Jezulátko v jesličkách. Zloději odnesli
betlém a hlavní postava zůstala
„doma“. Možná šlo o nepozornost,
možná příliš spěchali, možná se jim
soška dítěte zdála malá ve srovnání
s ostatními, možná ani nevěděli, jakou
událost betlém připomíná. Určitě však
betlém bez hlavní postavy ztrácí
smysl, přestává být betlémem, i když ostatní figurky ze své krásy nic neztratí. Tři mužové
v honosném exotickém oděvu neladí s prostými pastýři, velbloudi a ovce také obvykle
nebývají k vidění na jedné louce. Kdoví, jestli to starožitník přehlédl nebo chtěl postavičky
rozdělit do skupin a prodat je odděleně nebo jestli chtěl tvrdit, že se jedná o betlém výjimečný
tím, že znázorňuje situaci v Betlémě ještě před tím, než se Ježíšek narodil.
Pro věřícího člověka jsou Vánoce bez oslavy vstupu Božího Syna do našeho světa stejně
ochuzené jako betlém bez Jezulátka. To je ovšem věc osobního přesvědčení a víry. U ostatních
lidí nahrazuje Ježíška snaha ukázat ostatním lásku a udělat jim radost, ochota nemyslet na sebe
a projevit zájem o nejbližší lidi, což je jistě také chvályhodné, a když už o to dostatečně
neusilujeme během roku, je dobré se o to snažit aspoň o Vánocích. Jinak by se totiž podobaly
tomu ukradenému betlému bez Jezulátka. Pravděpodobně jste se setkali s někým, kdo kvůli
velkorysým a zdaleka ne nezbytným darům na rok i více zadlužil rodinu, která se pak u stolu
plného dobrot hádala, na který kanál přepnout televizi, a Vánoce skončily tím, že se nikdo
s nikým nebavil. Pro zamilované je obyčejná darovaná sedmikráska cennější než všechno
ostatní, protože jde o symbol, o zviditelnění toho, co cítí. Ale když myslíme jen na sebe nebo
když naše vztahy nejsou v pořádku, zůstanou i ty nejdražší dárky pouhými věcmi, byť
užitečnými.
Ten příběh o ukradeném betlému a zapomenutém Ježíškovi je pravdivý. Ta farnost se totiž
jmenuje Jedovnice.
Václav Trmač, farář
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Adventní čas
Čas adventu je čas přípravy na Vánoce. Od
rozsvícení první svíčky na adventním věnci
začínají lidé přemýšlet nad tím, jak si připravit
vánoční svátky co nejkrásnější.
Lidé muzikální se nechávají unášet jemnou
melodií vánočních koled a písní, navštěvují
vánoční koncerty a sem tam přitom zakoupí
vánoční dárek. Lidé praktičtí začínají
promýšlet a tvořit vánoční výzdobu, rozmýšlejí
druhy vánočního cukroví, pomalu shánějí
a balí dárky. Třetí kategorií jsou lidé
zaměstnaní, kteří nemají na vánoční přípravy
čas.
Přestože tvrdí, že Vánoce se jich netýkají,
vnímají vánoční atmosféru všude kolem nás, a nakonec kouzlu Štědrého večera stejně
podlehnou.
Pro všechny, kteří hledají inspiraci pro vánoční výzdobu nebo se jen chvilku chtějí zastavit a
pohladit duši, bývá začátkem adventu v Ostrově u Macochy připraveno slavnostní
rozsvěcování vánočního stromku a vánoční výstava. Letos se nově nasvícený vánoční stromek
poprvé rozsvítil v sobotu 29. listopadu.
Všechny přítomné, kteří se přišli podívat, mile potěšily svým programem nejmenší děti
z mateřské školy, žáci základní školy i malí hudebníci a zpěváci z pobočky základní umělecké
školy v Ostrově u Macochy. Děti recitovaly, zpívaly vánoční písně, zkřehlými prsty hrály na
hudební nástroje. V jejich odhodlání vystoupit pod stromečkem, aby se brzy rozsvítil, jim
nezabránil ani silný vítr a mlhavé počasí.
Následovala vánoční výstava, pořádaná tentokrát v prostorách místního kina. Vystavovány
byly výrobky dětí z mateřských a základních škol v Ostrově a ve Vysočanech, dětí z dětské
léčebny se speleoterapií.
Svoje perníkové výrobky představily vyhlášené perníkářky paní Lenka Pernicová a Petra
Škvařilová z Ostrova u Macochy, paní Renata Pořízková z Vysočan, paní Emilie Klímová ze
Suchdola a paní Naděžda Parmová z Blanska.
Přítomní návštěvníci si mohli
zakoupit i květiny ze zahradnictví
pana Ševčíka, drobné vánoční
dekorativní předměty a knihy.
Děkujeme všem, kdo se na
přípravě rozsvěcování vánočního
stromku i vánoční výstavy podíleli.
Jen zásluhou řady obětavých
nadšenců z Ostrova a okolí mohl
být pro mnohé návštěvníky první
adventní víkend časem zastavení
a malého svátku.
Oldřiška Fíbková
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Přání starosty
Je poslední měsíc roku. Měsíc nejen v očekávání Vánoc, ale také bilancování. Jaký byl ten
uplynulý rok? Úspěšný či nikoli? Toto bilancování bych raději nechal na občanu – voliči.
Sluší se však poděkovat. Nikoli za sebe, ale z pozice propůjčené funkce starosty – tedy za
obec. Poděkovat všem, kteří pomáhali, ale také těm, kteří alespoň neškodili. Nikoli
starostovi – ale zase obci, kde jsme se narodili, kde jsme vyrůstali, nebo někteří alespoň
žijeme a kam bychom se měli rádi vracet.
Máme-li se však do bydliště rádi vracet, ze zaměstnání, z jakékoli cesty nebo jen
procházky, měli bychom mít dobrý pocit. Z prostředí, ze sousedů, z pořádku na veřejných
prostranstvích, pořádku i u svých příbytků.
Každý, kdo kandidoval do zastupitelstva, musel počítat s tím, že se stane středem zájmu
nejen lidí slušných, ale i těch, kteří vše dokáží vyřídit jenom v hospodě. Je na škodu věci,
že se nedaří docílit toho, aby se občané více účastnili veřejného dění – a zejména
rozhodování o věcech veřejných – tedy na jednáních zastupitelstva. Je polovina volebního
období, kdy nově zvolené zastupitelstvo jedná a rozhoduje o důležitých otázkách života
obce. Pro starostu je výhrou, může-li se opírat o harmonické zastupitelstvo, které ví, co
chce a zbytečně se nehádá. Slovo zbytečně je klíčové. Neboť pokud jde o věcnou diskusi,
nikoli o napadání a bláboly, pak je namístě tříbit názory, abychom třeba nepostavili něco,
co nepotřebujeme, neprodali pozemky, které měly dále patřit obci, nebo neprodali pod
cenu…. Pozorný občan ví, o čem se píše…
Je platný příměr, že starostové jsou jako běžci na závodní dráze, kteří nikdy nedoběhnou
do cíle. Zevlujícími diváky a kritiky bývá mnohdy nedostatek sil řešit věci rychleji
a bezchybně hodnocen jako neschopnost, lenost, ba ještě hůře. Místo toho, aby se přidali
buď „lenošit“ nebo spolupracovat, jen kritizují.
Leckdy se dozvídáme na úřadě věci, které přímo zaskočí. Pak je namístě klást si otázku,
který „blb“ mohl takovou fámu vymyslet…. I zde platí orientální příměr: „Každý člověk
je podobný zahradě, každá zahrada má svá místa okrasná, místa pro pěstování zeleniny
a místo, kde odkládáme a hromadíme zbytky – kompost. Vstoupí li do zahrady člověk
moudrý, žasne nad krásou květin a upravenou zeleninovou částí. Kompostu si nevšímá,
protože ví, že kompost musí jednoduše být. Přijde-li do zahrady prase, sežere kytku
i zeleninu a začne se rochnit v hnoji“.
Jsem zvyklý řešit věci přímo, bez servítků. Naslouchám, nesoudím, ale mám za to, že
spolu s radními jsem sto posuzovat. V průběhu roku jsem oslovil mnoho spoluobčanů ve
věcech, které jim „ nebyly po vůli“ nebo vnímali vyjádřený pohled na věc dokonce jako
útok na svou osobu…
Starosta je veřejný činitel – jeho chování je pod drobnohledem. Věci pro obec škodlivé,
jdou řešit různými způsoby. Dohoda a pochopení jsou tou nejlepší cestou. Záměrně jsem
se nedotkl toho, co se podařilo, vnímavý občan, který se alespoň 1x ročně obcí projde
pěšky, registruje. Jsou ale místa, která vidět nejsou – nešťastné skládky odpadů ze
zahrádek v okolních lesích, doplněné o odpad, jehož odvoz a likvidaci běžně zajišťuje
obec pro občany bezúplatně.
Nestačí to – ledničky, zbytky aut a domácího harampádí tyto skládky ještě „vylepšují“. Je
však potěšitelné, že většina spoluobčanů pochopila, že veřejná prostranství nejsou místem
pro dlouhodobé odkládání nepotřebných věcí, skládek stavebního materiálu, palivového
dříví a suti, autovraků...
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Bude to ještě nějaký čas trvat, aby i občané, kteří zde trvale nebydlí, uvedli své „stoleté
stavby“ do pořádku a nenarušovali vzhled obce. Bude to ještě nějaký čas trvat, než se
podaří vybudovat cesty, chodníky, vysadit zeleň a obec upravit tak, aby cedule „Městys
Ostrov u Macochy“ mohly být umístěny na vjezdy do obce a důstojně demonstrovat, že
nežijeme „ve Zlámané Lhotě“.
Přeji všem spoluobčanům do nového roku především pevné zdraví, spokojenost
a porozumění.
JUDr. František Pernica

Sociální komise informuje
Téměř dvouletá činnost sociální komise v sobě zahrnuje řadu aktivit. Připomeňme si, že
jednou z hlavních činností komise je navštěvovat naše starší spoluobčany ve věku 75 let
a více u příležitosti jejich „kulatých narozenin“. V tento den je osobně navštíví některá
z členek komise spolu s panem starostou nebo panem místostarostou. Oslavenci obdrží
dárkový balíček s blahopřáním. Každé setkání s našimi spoluobčany je příjemné
a přátelské.
V letošním roce členky komise navštívily
celkem 24 našich spoluobčanů, z toho
10 mužů a 14 žen.
Také v roce 2009 chceme v této aktivitě
pokračovat. Opět se chceme setkávat
s našimi spoluobčany. Pouze naše osobní
setkání se uskuteční u občanů starších
80 let.
Koho z občanů nenavštívíme osobně,
obdrží v den svých narozenin blahopřání
jako připomenutí toho, že na naše
spoluobčany nezapomínáme.
Naši jubilanti v roce 2008

75 let
Marie Marková, Irena Škvařilová, Josef Marek, Věra Sedláčková, Josef Flek, František
Kala, Hedvika Šamalíková

80 let
Josef Vaněk, Věra Odehnalová, Věra Švehlová, Zdeněk Pekárek, Antonín Svoboda,
Jaroslav Sedlák, Ludmila Gregorová, Miloš Kouřil

85 let
Emil Skoupý, Anežka Nezvalová, František Krahulec, Helena Lavická, Anežka
Hlaváčková, Marie Zouharová

90 let a více
Marie Šebelová, Ludmila Voláková, Anežka Hlaváčková
Mgr. Soňa Švrčinová
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O hasičích – co chystají
Jak už se stává pomalu dobrým
zvykem, provází každé číslo našeho
Zpravodaje zmínka o činnosti
místní hasičské organizace, proto
si
ani
na
závěr
roku
neodpustíme několik řádků.
Aktivita místního SDH se
prokazatelně
zvýšila
zhruba
v posledních
dvou
letech.
Rozšířila se členská základna
a letos, jak všichni určitě víte,
přibyli mužům ještě mladší,
školou povinní kamarádi. Akcí,
které nejsou samoúčelné a určené
jen pro hasiče, jsme za poslední rok uskutečnili pěknou řadu.
Zúčastnili jsme se řady hasičských soutěží v požárním sportu, jak v regionální Kojálové
lize, tak v okrskových a okresních kláních. Soutěže se rozšířily i o závody dětí, které si na
nováčky vůbec nevedly špatně. Díky nim ale přibyla spousta práce některým dospělým
členům, kteří si péči o své mladší kolegy a budoucí nástupce jaksi vzali za své. Nutno říci,
že bez této angažovanosti by „mladí“ snad ani fungovat nemohli. Na druhé straně jsou
i členové, kteří mají problém se objevit i jednou za čas na schůzi či na brigádě, které jsou
jak nutností, co se týká údržby techniky, zajištění průběhu akcí apod., ale také zdrojem
financí, které jsou neustálým problémem jako všude.
SDH slouží veřejnosti, má své místo i v obecním rozpočtu. Dá se říci, že spolupráce
s představiteli obce je na dobré úrovni. Jsou ze zákona položky, které je obec povinna
zajistit, pokud to jen trochu je v jejich možnostech. Víme, že žádáme přispění i nad rámec,
zejména v souvislosti s rozvojem činnosti mladých, ale je to podle nás velká investice do
budoucnosti. Navíc, spoustu let nebylo do SDH investováno, takže budování nové
vybavenosti je vždy nákladnější než postupná modernizace, a ta je velmi nutná.
Je nutné zdůraznit, že požární sport, cvičení, činnost mladých hasičů je vše příprava pro
kvalitní plnění povinností zásahových jednotek ve všech obcích, zvláště když stát chce
v dohledné době převést mnoho z povinností, které vykonávali profesionálové, na
dobrovolné hasiče.
Bez široké členské základny, početné mladé zálohy a v neposlední řadě bez podpory obce
a veřejnosti nové úkoly nelze kvalitně zajistit.
Snad jen trocha rekapitulace dalších akcí v obci, které letos proběhly: hasičský ples,
masopustní průvod, stavění máje, lampionový průvod, letošní 120. výročí založení SDH,
pomoc při dětském dni, námětová cvičení, hodové občerstvení, letní soustředění
v Ostrožské Nové Vsi, zájezd na Dlouhé Stráně a do Velkých Losin, lesní brigáda- pálení
klestí, pomoc při Hejkalově stezce. Při některých akcích velmi dobře spolupracujeme se
SRPDŠ, takže jim touto cestou děkujeme.
Pokud má někdo zájem o další informace, objevují se na webové podobě zpravodaje
i s fotografiemi, další fota jsou ve vývěsce na hasičské zbrojnici. Mladí hasiči mají
dokonce svoje webové stránky.
V novém roce bychom rádi pokračovali v podobném duchu. To znamená opět soutěže dětí
i mužů v požárním sportu, na které však srdečně zveme i ostatní občany, protože je to
jedna z mála příležitostí, kromě fotbalových utkání, kdy se můžeme sejít, oddychnout,
„pokecat“, vystoupit z toho rychlíku všedních uspěchaných dní.
Kromě toho bychom opět rádi se SRPDŠ prošli obcí v masopustním průvodu, chystáme
tradiční hasičský bál, který se bude konat 28. února, rádi bychom se podíleli na obnovení
velikonoční tradice “hrkání“, která se z naší obce „ztratila“- naše mládež si už na zimních
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schůzkách vyrábí hrkačky a klapačky, aby měla odpovídající vybavení. K výročí založení
obce uvažujeme o memoriálu zakladatele SDH, bude se stavět máj, plánujeme letní tábor,
zájezd, atd.
O všech akcích, které budeme pořádat, budeme veřejnost informovat a těšíme se, že se
ostrovští občané v hojném počtu zúčastní.
Do nového roku přejeme všem co nejméně strastí, hodně štěstí, úspěchů a zdraví.
Za SDH Ostrov Mgr. Jarmila Krbečková

Vánoční koncert
V neděli 14. 12. 2008 se
v budově kina konal Vánoční
koncert žáků ostrovské pobočky
ZUŠ Jedovnice. V programu
také vystoupili žáci ze ZŠ
v Ostrově u Macochy s pásmem
básní a country tancem. Diváci
zapomněli na předvánoční shon
a dostali se alespoň na chvíli do
sváteční nálady.
Hana Marková

Mikuláš v MŠ
V pátek 5.12. čekalo na děti
a jejich rodiče v mateřské škole
mikulášké
překvapení.
Ke
sváteční atmosféře přispěli svoji
účastí žáci ZŠ v kostýmech.
Učitelky MŠ děkují vedoucím
prodejen paní Marii Švábové,
paní Vlastě Lučeničové
a ostatním sponzorům za dárky
pro děti.
Jaroslava Vondrová
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Ohlédnutí za rokem 2008

Tradiční ples SRPDŠ (1. února)

Masopust (3. února)

Den dětí (1. června)

120. výročí založení SDH Ostrov
(21. června)

Soutěž o nejlepší vzhled
předzahrádek

50. výročí založení mateřské školy
(17. září)
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Nedělní zápasy našich fotbalistů

Drakiáda (12. října)

Hejkalova stezka (15. listopadu)

Koncert tanečního orchestru ZUŠ
Jedovnice (16. listopadu)

Slavnostní rozsvěcování vánočního
stromu (29. listopadu)

Vánoční výstava (29. listopadu)
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Informace z jednání rady městyse
říjen – prosinec 2008
•

Rada městyse souhlasí s novací smlouvy na zpracování dokumentace pro územní
a stavební řízení „Dešťová kanalizace a chodníky Bělá“. Navrhuje zpracovat smlouvy
nové v náhradním termínu – do 30. 10. 2008. Termíny budou po projednání sjednány tak,
aby stavební řízení pro povolení stavby bylo ukončeno do 30. 6. 2009.

•

Kolaudace komunikace na Vintokách je vyhlášena na 30. 10. 2008. Jednání bude
navazovat na kolaudaci přeložky nízkého napětí. O termínu bude starosta informovat
Svazek VaK k urychlení kolaudace vodovodu a kanalizace v lokalitě. Pozn.: Inženýrské
sítě jsou k datu vydání zpravodaje zkolaudovány – trasa A komunikace má vydán
předběžný souhlas s užíváním. Zlodějem ukradený poklop na kanalizaci bude nahrazen
na náklady obce. Jde o druhý případ – v říjnu byl zcizen litinový poklop u školy.

•

Výzva k podání nabídky – za účelem výběru nájemce rybníka.
Rada městyse projednala podmínky a obsah výzvy, která bude zveřejněna na úřední
desce, a budou osloveni potencionální známí zájemci.

•

Rada městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo – příprava projektové
dokumentace pro podání žádosti na projekt Ostrov u Macochy – lesnická technika,
malotraktor. Žádost byla podána na SZIF Brno.

•

Závazné stanovisko Správy CHKO – souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro
stavbu oplocení a tenisového hřiště p. Matějíček, Sadová 23, Adamov. Vzato na vědomí.

•

Rada městyse souhlasí s nákupem žárovek pro vánoční osvětlení stromku před
úřadem městyse a s plánovaným ohňostrojem při příležitosti uvítání nového roku 2009.
Ohňostroj do výše 15.000,- Kč.

•

Rada městyse souhlasí s uvolněním prostoru bývalé kotelny kulturního domu
k účelům využití SDH Ostrov u Macochy.
Rada městyse souhlasí s pořízením notebooku pro činnost SDH Ostrov u Macochy. Do
doby pořízení bude SDH vydán do výpůjčky PC z turistického informačního střediska.

•

Výběrové řízení pronájmu rybníka. Starostou byly rozlepeny obálky. Na výzvu byly
předloženy tři nabídky. Rada městyse rozhodla, že pronajímatelem se stane Obchodní
dřevařská společnost, s.r.o. Kotvrdovice. Ve smyslu výzvy k uzavření nájemní smlouvy
bude uzavřena nájemní smlouva na r. 2009 s podmínkami uvedenými ve výzvě.

•

Rada městyse akceptuje dodatek smlouvy o navýšení nákladů na svoz komunálního
odpadu s firmou Sita, s.r.o. Odůvodnění navýšení bude projednáno v zastupitelstvu
městyse dne 18. 12. 2008 s doporučením zvýšení úhrady za odvoz popelnic. Výpočet
bude předložen do příštího jednání rady městyse a finančního výboru.

•

Výzva k řešení kanalizace. Majitelům dvou nemovitostí byly odeslány tiskopisy
žádostí na povolení vypouštění odpadních vod do vodotečí. Na situaci byli starostou
upozorněni. Nedovolené vypouštění do vodoteče před mostkem – tok Lopače bude
nadále monitorováno s cílem odstranění závadného stavu.
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•

Informace stavebního úřadu Jedovnice.
Pro realizaci díla – Vodovodní přivaděč Kotvrdovice – Ostrov u Macochy bylo vydáno
územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci bude Svazek VaK Boskovice žádat o dotování
projektu.

•

Rada městyse souhlasí s podáním žádostí dotačních titulů na opravy kulturního domu
- výměna oken, rekonstrukce kotelny, výměna osvětlení v přísálí. Dále bylo požádáno
o dotaci na přesun pomníku obětem druhé světové války – z náměstí na místní hřbitov.
V případě obdržení dotace RM zmocňuje starostu k uzavření příslušných smluv, zahrnutí
akcí do rozpočtu r. 2009 a realizaci.

•

Starosta informuje o možnosti požádat odbor kultury Jmk o příspěvek – dotaci na
kulturní akci – 660. výročí první písemné zmínky o Ostrově u Macochy. Přesto, že budou
podporovány především akce nadregionálního významu, bude žádost na Jmk odeslána.

•

Rada městyse doporučila řediteli základní školy Mgr. Bořivoji Štěrbáčkovi potřebné
finanční prostředky čerpat z rezervního fondu školy. Žádost o povolení čerpání
rezervního fondu bude doručena písemnou formou na obecní úřad. Starosta požádal
písemně Jmk o metodickou pomoc řešení stavu, kdy výkony pro cizí přesahují více jak
3 mil. Kč a od 1. 1. 2009 do problematiky obratu pro cizí vstupuje novela zákona o DPH.
V případě podání žádosti o povolení čerpání rezervního fondu pro krytí provozních
potřeb rada městyse povoluje čerpání v nezbytné výši.

•

Žádost TJ Ostrov u Macochy o zapůjčení kotelny v kulturním domě. Písemnost
projednána starostou městyse se zástupci TJ dne 8. 12. 2008. Starosta informoval
o rozhodnutí RM přidělit místnost bývalé kotelny do výpůjčky SDH, která místnost
využije pro potřeby skladování překážek a technických prostředků pro výcvik sboru.
K záležitosti bude jednání dne 20. 12. 2008 za účasti starosta, místostarosta, zástupci
SDH. Pokud mají zástupci TJ zájem, lze se prohlídky na místě účastnit s tím, že lze najít
společné řešení např. likvidací (připojením) chodby k bufetu TJ a využití místnosti pro
parkování travní žačky.
Záležitost otevřena.

•

Rada městyse vzala na vědomí žádost adresovanou zastupitelstvu městyse
římskokatolickou farností o částku 100 000,- Kč na opravu kostelních zvonů. Žádost
bude přečtena na zastupitelstvu k vyjádření. Prostředky ve výši 50 000,- Kč v roce 2008
nebyly čerpány. Lze je přesunout do rozpočtu r. 2009. RM upřednostňuje využití dotace
pro venkovní úpravy chátrajících budov ve vlastnictví farnosti.

•

Rada městyse projednala text nájemní smlouvy s Obchodní dřevařskou společností,
s.r.o. Kotvrdovice k pronájmu rybníka. Text smlouvy byl schválen. RM zmocňuje
starostu k projednání smlouvy a podpisu ve smyslu podmínek vyhlášeného výběrového
řízení.

•

Na společném jednání rady městyse a finančního výboru byla projednána otázka
odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavební parcelu Vintoky. K otázce,
jakým způsobem bude nabídnut pozemek dalšímu zájemci:
ponechat za stávajících cenových podmínek a vybrat zájemce po zveřejnění losem
zveřejnit nabídku prodeje pozemku a pozemek prodat zájemci s nejvyšší cenovou
nabídkou
Shodnuto: preferovat zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou. Záležitost bude předložena
ke schválení zastupitelstvu.
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•

•

K návrhu změny obecně závazné vyhlášky obce k poplatku za odvoz komunálního
odpadu shodnuto navrhnout zastupitelstvu navýšení poplatku na jednu popelnici
o 30, Kč, tj. na 490,- Kč. Při zaplacení do 28. 2. příslušného roku snížit poplatek na
460, Kč. V kalkulaci jsou respektovány dříve přijaté zásady: snižování zatížení rozpočtu
obce při postupném zvyšování ceny ve vazbě na zvyšující se náklady od dodavatele.
Bude projednáno zastupitelstvem obce.
Rada městyse byla informována o možnosti dotace na neproduktivní investice do
lesních cest - 100 % dotace do výše 5 mil. Kč. Výzva SZIF – žádosti jsou přijímány do
15. 2. 2009. Projednáno se správou CHKO - zvážit možnost zbudování stezky od
Balcarky směr Cigánská (Liščí) díra – Vintoky po hřebenu obecního lesa směr Macocha.
Průchodnost záměru bude upřesněna na pochůzce dne 22. 12. za účasti CHKO, MAS,
městys, projektant. V případě dohody rada městyse souhlasí se zadáním zpracování
projektu a podáním žádosti.

Tříkrálová sbírka 2009
Tříkrálová sbírka proběhne v Ostrově u Macochy v lednu 2009 již
podeváté.
Ve vašich domovech vás koledníčci navštíví v neděli odpoledne
4. 1. 2009. Přispívat můžete také do zapečetěné pokladničky na
úřadu městyse ve dnech 2. 1. 2009 - 9. 1. 2009.
Motto Tříkrálové sbírky 2009 zní: "Pro ty, kteří nemají tolik štěstí."
Vybrané peněžní prostředky budou sloužit na individuální potřebu
uživatelům. Může se jednat například o drobnou pomoc potřebným
- potravinová pomoc, o podporu při zajišťování logopeda, asistenta
nebo psychoterapeuta, dále pro pracovní terapii - pracovní stoly a židle, jiné vybavení
a materiál nebo jako podpora pro terénní pomoc - auto, jídlonosiče.
Za vlídné přijetí prosí ostrovští koledníci a děkují za ochotu pomáhat lidem, kteří nemají tolik
štěstí.

Sáňková Lenka

Pozvání na ples
Ples TJ Sokol
Ples SRPDŠ
Ples SDH

sobota 23.1. 2009 hudba VELVET
pátek 13.2. 2009 hudba POHODA
sobota 28.2. 2009 hudba NONUS

Silvestrovský ohňostroj
Zveme všechny občany na tradiční silvestrovský ohňostroj, který se
uskuteční v 0.30 hod. u vánočního stromu.
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