Trámek 120x12x18
„Zelená vlna“ Českého rozhlasu je jedním z výborných a užitečných nápadů k využití současné
techniky. Řidiči, kteří najezdí spousty kilometrů po českých, moravských a slezských silnicích,
nahlásí mobilem komplikovanou dopravní situaci a ostatní jsou v případě potřeby třeba hned
rozhlasem informováni a mohou jet jinudy a ušetřit si někdy i několikahodinové zdržení.
Autorádia už umí přepnout na tyto zprávy, kdykoli jsou vysílány, i když je zapnuté přehrávání
kazety nebo cédéčka.
Někdy se ovšem objeví mezi těmito zprávami i taková, která cosi vypovídá o tom, že někdy
zapomínáme na zdravý selský rozum. Jedna taková sdělovala, že na okresní silnici mezi
obcemi X a Y leží trámek dlouhý asi 120 cm o průřezu 12 x 18 cm. Připadá mi rozumnější
zastavit a trámek odhodit mimo vozovku než telefonovat do rozhlasu, kde zprávu nějaký
redaktor znovu namluví tak, aby jí bylo rozumět, protože nahrávka z mobilu je málo zřetelná,
technici novou nahrávku přestěhují mezi jiné materiály určené k odvysílání a další ji pak hned
nebo až po zprávách odešlou do éteru. Zastavit na dálnici kvůli odstranění nějakého předmětu
je životu nebezpečná činnost a nikomu bych nevyčítal, že se do takového hrdinského činu
nepustil, ale na okresce?
Neděláme některé věci zbytečně složitě jen kvůli své pohodlnosti nebo kvůli zamilované
fascinaci možnostmi technických vynálezů nebo z nějakých jiných důvodů? Třeba proto, že při
odklízení trámu z cesty by si člověk mohl připadat jako hlupák, který dělá zadarmo něco, co by
měla zajistit Správa silnic. Nebo proto, že by o obětavém dobrém skutku nikdo nevěděl. Je
ovšem možné, že než se zpráva dostane svou poněkud krkolomnou cestou k těm, kterým je
určena, může někdo na ztracený trámek najet a rozbít auto i sebe. V tomto případě je
samozřejmě možné namítat, že postižený měl jet tak, aby na nečekanou překážku stihl včas
zareagovat. Každá mince má dvě strany. Někdy ovšem ani opatrný řidič nic nenadělá.

Přijížděl jsem do Brna od Líšně.
Při najíždění na olomouckou
výpadovku vypadal provoz stejně
jako jindy a teprve, když jsem na
ni najel a nemohl jsem zpět,
uviděl jsem před sebou kolonu
aut ve všech pruzích. Ve stejnou
chvíli mě o ucpaném vjezdu do
města informovalo autorádio, ale
to už mi nebylo k ničemu.
Popojížděl jsem po metrech stejně jako ostatní. Jak už to bývá, zvolil jsem špatný jízdní
pruh, auta vpravo i vlevo se posouvala kupředu rychleji. V jednom z nich seděl i kolega
z Pozořic. Oba jsme měli být za 20 minut u biskupa. Když mě předjížděl, pozdravil mě
klaksonem a hezky se usmál. No, možná v tom úsměvu bylo i trochu bratrské
škodolibosti…
Ale nakonec jsem byl na biskupství dříve než on. Vsadil totiž na křižovatku bez semaforů,
já naopak. Mezi stovkami nervózních řidičů jsem považoval za pravděpodobnější, že mi
najetí z vedlejší ulice na hlavní umožní nemyslící semafor, než to, že mě pustí někdo
z nekonečného proudu aut, která mají přednost. I tak jsem dorazil na Petrov
s půlhodinovým zpožděním, ale překvapený pohled kolegy, který přijel o dalších 10 minut
později a hned zaregistroval, že já už sedím na svém místě, byl aspoň malou náplastí na
káravý pohled, kterým mě na děkanské schůzi vítal náš společný nadřízený.
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Dopravní zpravodajství v různých formách je jistě užitečné. Má ovšem své hranice
možností. Nemůžu počítat s tím, že mě bude informovat o tom, co se stane za půl hodiny,
jak bych někdy potřeboval, abych mohl zvolit jinou variantu cesty. I v jiných oblastech
života tomu bývá podobně. Dobré rady nejsou k ničemu, protože je dostáváme pozdě
nebo jim nevěnujeme patřičnou pozornost, mávneme nad nimi rukou a hrneme se dál
cestou, kterou jsme si sami naplánovali nebo kterou nás nese proud ostatních lidí. Možná
by bylo užitečné zabývat se radami, které jsme dostali v dostatečném předstihu a které
jsou také dostatečně vyzkoušeny v uplynulých tisíciletích. Velikonoce nejsou původně jen
záležitostí aktivit Červeného pondělí. To bylo až dodatečně přidáno ke slavení Kristova
zmrtvýchvstání. Tomu ovšem předcházelo ukřižování, před ním byl nespravedlivý
politický soud, o kterém Ježíš předem věděl a své nejbližší přátele na tyto události
připravoval, jenže oni tomu nevěnovali pozornost. A ještě dříve – a bohužel i potom až
dodnes – byly a jsou nejrozmanitější porušení pravidel slušného lidského života, hříchy
a hříšky. Velikonoce jsou připomínkou toho, že někdo (lépe: Někdo) odstranil trám z naší
cesty, jenže jiní ho tam zase škodolibě vracejí. Velikonoce jsou o tom, že když už jsme
uvízli v koloně a dopředu to jde jen ztuha a pomalu, vyplácí se spoléhat na semafory
Božích přikázání nebo přirozeného mravního zákona a zkušeností předchozích generací.
Jinak by se mohlo stát, že nám v lepším případě ztuhne škodolibý úsměv na rtech,
v horším případě k cíli vůbec nedorazíme.
Václav Trmač, farář

Vítání jara
Je sobota 21. března - první jarní
den. Zahrádkáři se rozhodli, že jej
náležitě přivítají. Jak by také ne,
když je za námi dlouhá nevlídná
zima a před námi slunečné a teplé
jaro. Přivítali je samozřejmě
i s ostatními občany, a to hudbou,
tancem i zpěvem. V kulturním
domě, kde hudba hrála písničky
našeho mládí, byla veselá nálada.
Byla připravena pěkná tombola,
tanec vybraných dvojic a zaznělo
i několik anekdot. Líbila se rovněž
kuchyně, kde byl připraven výborný
hovězí guláš, sekaná a obložené topinky. Nouze nebyla ani o víno, pivo, minerálky a další
občerstvení včetně zákusků. Je na místě poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv
způsobem ke krásně prožitému večeru. Děkujeme pořadatelům, službě v kuchyni
i u občerstvení nebo těm, kteří věnovali dárek do tomboly.
Samozřejmě velké poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili. Těšilo nás, že
přišli především občané středního a staršího věku, pro které tato „posezení“ hlavně
připravujeme. Odměnou za to byl úsměv a spokojenost na tváři všech účastníků večera.
Nyní nás čeká spousta práce na zahradách, v sadech a na polích. Ale na podzim splníme
přání mnohých a opět se setkáme na dalším, již čtvrtém, zahrádkářském posezení.
Výbor ČZS

3

Rok 2009 – kulatá a půlkulatá výročí
1349 – založení Ostrova u Macochy
1799 – přistavena věž na kostel
1814 – větrný mlýn
1819 – postavena socha Jana Nepomuckého u kostela a železný kříž
na hřbitově
1889 – založena místní knihovna
1939 – zřízena vodní dávka
1949 – otevřen II. stupeň ZŠ ve Dvoře (adaptace budovy)
1964 – otevřena horní samoobsluha a dobudován KD
1979 – otevřeno nové zdravotní středisko (OÚNZ + brigády)
1979 – začátek speleoterapie – první turnusy v základní škole
1994 – zahájena plynofikace (výzkum)
1994 – na ZŠ zřízena pobočka ZUŠ Jedovnice
1999 – kanalizace, výstavba - Sadová, Končiny, Vintoky
2004 – skateboardové hřiště, cesta – Lesá, chodníky ke KD…
2009 – oslava 660 let Ostrova u Macochy
Mgr. Miluše Šebelová, kronikářka obce

Informace z evidence obyvatel a matriky
K 1. 1. 2009 byl počet obyvatel 1091. V loňském roce se narodilo 14 dětí – z toho
8 chlapců a 6 děvčat. Přihlášeno bylo 26 občanů a odstěhovalo se 13 občanů. Zemřelo
14 spoluobčanů. Pro zajímavost – stav obyvatel k 1. 1. 2008 byl 1078 obyvatel, tedy se
počet občanů za loňský rok zvýšil o 13 občanů.
Z celkového ročního přehledu matričních událostí za rok 2008 nebylo uzavřeno žádné
manželství – sňatek církevní. Byly vydány 3 druhopisy matričních dokladů, ověřeno
61 listin, 194 podpisů a bylo odesláno 35 žádostí o výpis z rejstříku trestů. Dále bylo
přijato 120 žádostí o vydání občanských průkazů a předáno 108 nových občanských
průkazů.
Pokud občané žádají o vydání prvního cestovního pasu i pro své děti je nutné,
prostřednictvím matriky si nejdříve požádat o vystavení osvědčení o státním občanství
ČR. Pak je teprve možné si požádat o vydání cestovního pasu u MěÚ v Blansku. Rodiče
žádají na matričním úřadě také o vystavení osvědčení o státním občanství ČR v případě,
že dítěti před dovršením 15 let budou žádat o první občanský průkaz.
Od loňského roku si občané mohou prostřednictvím úřadu městyse, který je zapojen do
projektu CzechPoint – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, také žádat
o dálkový výpis nejen z rejstříku trestů, ale i z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku, registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu,
registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu, registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH, seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpis z bodového hodnocení
řidiče. Od 16. dubna 2009 lze zažádat i o výpis z insolvenčního rejstříku.
Hana Florková
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Informace z jednání rady městyse
leden – březen 2009


RM souhlasí se stávající výší poplatků v místní knihovně. Dospělí 40,- Kč, děti
a důchodci 20,- Kč. Ceny za půjčování knih se tedy nebudou navyšovat.



RM projednala Žádost na Jmk – Protipovodňové opatření, spočívající v čistění
toků, odbahnění rybníka, opravy hráze, přepadové hrany a výpustě. Územní
rozhodnutí, které nabylo právní moci, bude postoupeno k žádosti.



RM odsouhlasila zakoupení mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, 12 stolů
a 40 židlí do KD.



RM obdržela pozvánku na veletrh cestovního ruchu Region Tour 2009, který se
uskuteční 15. – 16. 1. 2009 v Brně. Prezentaci zajišťuje Spolek pro rozvoj
Moravského krasu. Společný stánek.



RM souhlasí s žádostí paní Kučerové č. p. 246 o změně smlouvy hrobového místa.
Namísto nájmu velkého hrobu bude přepracována smlouva na hrob pro ukládání
uren. Zajistí úřad městyse.



RM vyslechla informace ředitele školy Mgr. Štěrbáčka o zápisu dětí do 1. třídy,
který se uskuteční 3. 2. 2009. Vzato na vědomí.



RM projednala Žádost pana Doležela, majitele atrakcí, o tradiční účasti
na ostrovských hodech, které se budou letos konat 19. – 20. 7. 2009. Bez opatření –
smlouva na pronájem veřejného prostranství je uzavřena.



RM projednala text Smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace na výstavbu
kanalizace a přeložku vodovodu – IS Vintoky – k aktivaci u Svazku VAK
Boskovice. Darovací smlouva je předmětem usnesení zastupitelstva městyse ze dne
18. 12. 2008. RM souhlasí s podpisem smlouvy.



RM projednala Smlouvu o poskytování stravování na ZŠ Ostrov. RM souhlasí s
výší cen stravného dle přiložené kalkulace. Úhrada zaměstnavatelem 55%.
Zaměstnanci platí 28,23 Kč. Fakturovaná cena jídla – obědu je 51,23 Kč.



RM vyslechla informace učitelky MŠ p. Vondrové. Informace se týkala
plánovaných akcí v MŠ dále pak učební a výchovný plán MŠ pro předškoláky.
Písemný materiál byl vzat na vědomí.



RM projednala nabídku firmy IZOLACE Polná s.r.o. na zpracování energetického
auditu v budovách ZŠ a KD. Zatím odloženo. Vhodnost tohoto opatření, se zřetelem
na náklady a rozsah stavebních zásahů, bude předmětem dalších konzultací
a zvažování efektivnosti investice.



RM ukládá starostovi iniciovat jednání k odstranění závadného stavu na stavebních
pozemcích a stavbách v obci:
Xxx
stodola st. 32
Xxx
stodola st. 35
Xxx
zbořenisko u býv. č. p. 36/ st. 134/2
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Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

RD č. p. 55/st. 154
č. p. 74/ st. 97/1
č. 78 stodola u č. p. 78
RD č. p. 166/ st. 163
sýpka bez. č. p./ st.1/14
RD č. p. 40/ st. 140/1
mlat bez č. p./ st. 229
nepovolená stavba u č. p. 72, na parcele 1689/1



RM projednala zprávu o vyúčtování provozu ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy za rok
2008. Náklady na jednoho žáka před úpravou činí 11.228 Kč. Po odpočtu nákladů na
opravy školy a výdaje dlouhodobé povahy /nákup inventáře/ a odpočtu dotace kraje
činí náklady 7.802 Kč. Enormní nárůst oproti předchozímu roku je způsoben
snížením počtu žáků včetně MŠ na 146. Zpráva vzata na vědomí.



RM vyslechla informaci o činnosti Svazu zahrádkářů v Ostrově. RM schválila
propůjčení KD ke společenské akci Svazu zahrádkářů konané dne 22. 3. 2009.



RM zajistí nové vítací tabule „ Ostrov u Macochy“ na příjezdové části městyse
ze směru Sloup, Holštejn a Blansko do oslav Sjezdu rodáků v červenci 2009.



RM vyslechla informaci Oblastní charity Blansko o výtěžku z Tříkrálové sbírky.
Výtěžek činí 24 099,- Kč. Poděkování patří všem občanům obce, kteří přispěli
na významnou sbírku.



RM podpoří akci speleologů „Plánivy“, která se uskuteční 22. 8. – 28. 8. 2009
při příležitosti vzpomínky objevitelů Amatérské jeskyně. Výstava fotografií,
přednáškové akce se uskuteční v sále místního kina. Propagaci akce zajišťují
pořadatelé.



RM vyslechla informace Českého svazu včelařů – hlášení o trvalém stanovišti
včelstev. Dále byla projednána žádost o příspěvek na léky k léčení včel. Tato
informace bude sdělena finančnímu výboru při tvorbě rozpočtu městyse.



RM projednala Žádost o povolení zrušení dopravního značení místní komunikace –
zpomalovací pruh na Končinách. Tato byla odeslána na MěÚ Blansko, oddělení
silničního hospodářství.



Správa CHKO byla starostou požádána o součinnost při zajišťování prostředků na
financování stromořadí podél silnice III. /373 ke Sloupu. O záležitosti bylo jednáno
s vedoucím SÚS Blansko v návaznosti na připravovanou rekonstrukci silnice. SÚS
se bude hlásit k dřevinám, které se nachází na pozemku v jejich správě. Ostatní
dřeviny jsou patrně majetkem obce, resp. vlastníků pozemků. Stav bude zjištěn až
při geometrickém zaměření silnice. CHKO zjišťuje možnosti čerpání z prostředků
ŽP – Péče o krajinu - obnova zeleně.



RM vyslechla informace Správy a údržby JMK o likvidaci 6 stromů v oblasti mezi
Ostrovem u Macochy a Vilémovicemi. RM vzala na vědomí.



RM vzala na vědomí zprávu o změně umístění RD manželů Pernicových,
Ostopovice.
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RM vzala na vědomí územní souhlas – Miroslava Ševčíková, Blansko – kůlna
na poz. 354/57.



Změna stavby před dokončením – Vašíček Zdeněk č. p. 230. RM vzala na vědomí.



RM projednala Žádost o pronájem části obecního pozemku - zahrady na bývalém
kluzišti – p. Ján a Zuzana Kobidovi č. p. 63. RM rozhodla pozemek dočasně,
se zřetelem k nepořádku na plochách, pronajmout za stávajících podmínek. Záměr
o pronájmu pozemku bude zveřejněn na úřední desce.



Představitelé společenských organizací a další členové pracovního aktivu projednali
přípravné náměty na realizaci oslav 660. výročí první zmínky o Ostrově u Macochy
spojených se Sjezdem rodáků.



RM projednala Hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace. K jednání byl
předložen přehled vývoje provozních nákladů školy s čerpáním neinvestičního
příspěvku obce od r. 2002 do r. 2008. Rada městyse souhlasí s příspěvkem na 1 žáka
7 073,- Kč od obce Vysočany. Korekce na úroveň procentního nárůstu nákladů po
úpravách byla provedena ve vazbě na jednání na úrovni místostarostů a starostů obcí
Vysočany a Ostrov k problematice poklesu počtu žáků v ZŠ a MŠ, nárůstu nákladů
na provoz a růstu příspěvku na krytí neinvestičních výdajů školy.



RM souhlasí s navrženou výší osobního hodnocení ŘŠ dle přípisu MŠMT.



RM ukládá starostovi městyse:
- uzavřít s obcí Vysočany smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši dle návrhu
- provést platové úpravy řediteli školy, příspěvkové organizace
- uložit řediteli školy úkoly směřující k úspoře materiálových vstupů, zprůhlednění
hospodaření ŠJ, jednat s ředitelstvím školy a s rodiči vycházejících žáků
ve Vysočanech v zájmu propagace ostrovské školy



RM projednala žádost Českého svazu turistů o příspěvek na akci pěšího pochodu
na Praděd. Bude projednáno s finančním výborem při přípravě rozpočtu 2009. RM
doporučuje dotovat propagační pochod formou věcného daru /trička/, nebo
finančního příspěvku do 1.000,- Kč.



Legalizace studny, Bohuslav Pernica, Sadová. Písemnost č. 84.



Legalizace studny, Michal Horský, Lesá.



RM byla informována o přípravě programu Sjezdu rodáků. Informaci předkládala
p. Margit Podrazilová a Mgr. Josef Škvařil.



Zastupitelstvo městyse projedná a odsouhlasí program na svém jednání dne
26. 3. 2009.



RM vyslechla ředitele školy Mgr. Bořivoje Štěrbáka, který přednesl zprávu
o hospodaření školy, informoval o průběhu zápisů do MŠ a do 1. třídy, seznámil
členy RM s pedagogickým obsazením školy a s následnými změnami ve vazbě na
3 odcházející pedagogy. RM doporučuje ŘŠ řešit náhrady mladým personálem.
Informoval o spolupráci se ZŠ Vysočany, s připravovanou besedou s rodiči žáků
5. ročníku. 9. 4. 2009 proběhnou v ZŠ Ostrov u Macochy Velikonoční dílny.
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Ostrov u Karlových Varů provedl nabídku spolupráce při prezentaci města, obce.
Byla odeslána brožura „ Sever Moravského krasu“ s průvodním dopisem.



RM projednala nabídku firmy EUROINVEST. Mandátní smlouva Ing. Homoly
na zpracování žádosti na dotační program MŽP, který bude vyhlášen v srpnu 2009
na revitalizaci Lopače s úpravami rybníka. Žádost o dotaci je postoupena Jmk. RM
nebude prozatím nabídky využívat.



RM vyslechla informace Svazu tělesně postižených. Dne 4. 4. 2009 se uskuteční
v KD divadelní představení. Organizační zajištění - STP. RM souhlasí s pořádáním
veřejné akce bez zpoplatnění sálu.



RM souhlasí s uzavřením smlouvy na dotace od Úřadu práce Blansko. RM
doporučuje podat žádost na dva zaměstnance. Zmocňuje starostu k jednání
s potencionálními uchazeči o zaměstnání a provést nabídku práce na obci – úklidové
práce, údržba komunikací a veřejných prostranství.



RM souhlasí s žádostí o podání návrhu o výmaz předkupního práva k bytové
jednotce manželů Ševčíkových pro uplynutí doby předkupního práva obce.



RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo – Ing. Halaš, včetně vyřízení stavebního
povolení na projekt protipovodňová opatření – Lopač.



RM projednala Veřejnou nabídka pozemku č. 354/125 Vintoky. Podmínky nabídky
byly podle usnesení zastupitelstva městyse ze dne 18. 12. 2008 zveřejněny v tisku
a na úřední desce městyse. Registrovaní zájemci o pozemky byli písemně obesláni.
Pozemek č. 354/125 bude odprodán nejvyšší nabídce, za podmínek smlouvy
schválené zastupitelstvem.



RM projednala opravu KD, výměna okenních prvků a dveří v severním průčelí.



RM projednala nabídky tří firem na výměnu oken v KD.



Rada městyse vzala na vědomí Žádost o stanovisko Mgr. Bořivoje Štěrbáčka
ředitele ZŠ a MŠ k rozhodnutí o povolení výjimky z počtu žáků ve škole stanoveném
vyhláškou. ZŠ a MŠ příspěvková organizace je se zřetelem k počtu žáků školou
podlimitní. Finanční prostředky Jmk nepokryjí potřebu školy. Zastupitelstvem
městyse byl schválen rozpočet příspěvku škole ve výši 1,4 mil. Kč. Na dokrytí
potřeb chybí cca 260 tis. Kč. Písemnost bude postoupena výboru finančnímu
k posouzení a zpracování návrhu rozpočtových změn do jednání zastupitelstva.
Požadovaná částka je na dokrytí posílení platů učitelů a obslužného personálu školy.



RM vyslechla zprávu o činnosti sociální komise, kterou podala Mgr. Soňa
Švrčinová. Komise se zabývá podněty občanů k sociálním poměrům rodin se sklony
jednotlivců k asociálnímu jednání a indiciemi vedoucími k podezření z domácího
násilí. Jde spíše o výjimky.
RM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008.
Ukládá starostovi městyse zabezpečit nápravu zjištění, uvést do souladu evidenci
hmotného majetku – nemovitostí, vedených v katastru nemovitostí. Ve lhůtě
stanovené zákonem zveřejnit závěrečný účet ke schválení v zastupitelstvu městyse.
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Základní škola informuje
Absolventské práce 2009
Již čtvrtým rokem proběhne na naší škole projekt s názvem Absolventské práce žáků
9. ročníku.
Jak již z názvu vyplývá, týká se tento projekt žáků 9. ročníku, tj. absolventů školy. V této
práci mají prokázat, co všechno se během školních let strávených na Základní škole
v Ostrově naučili.
Jednotliví učitelé navrhli celou řadu témat, ze kterých si každý žák dle svého uvážení
vybere dvě, které mu nejvíc vyhovují nebo ho zajímají víc, než ostatní témata. Po dohodě
s vyučujícím si může žák zvolit i jiné téma, než z těch, která jsou v nabídce. Práce mají
jednotnou úvodní stránku, žáci se řídí několika pokyny tak, aby práce splnila požadovaná
kritéria.
Žák práci zpracuje, odevzdá, je ohodnocen, a výsledky své práce, svého bádání,
prezentuje před komisí složenou z řad učitelů a zástupců obce Vysočany a Ostrov.
Při práci na tématu absolventské práce je k dispozici pro každého žáka internet, počítače,
žákovská knihovna, konzultant - vyučující. Prezentace se děje pomocí
notebooku a dataprojektoru.
Smyslem tohoto projektu (absolventských prací) je, aby žáci, absolventi školy, prokázali,
že jsou schopni zpracovat dané téma v potřebném rozsahu, orientovat se v problematice,
že umí vyhledat, třídit a zpracovat informace z několika zdrojů, že dovedou pracovat
s moderní technikou, a to nejen s počítačem, ale i např. s digitálním fotoaparátem
a projekční technikou (dataprojektor) a v neposlední řadě, že výsledky své práce dovedou
prezentovat na patřičné úrovni. Za to vše jsou pak náležitě ohodnoceni komisí, která je
složena jak z vyučujících, tak ze zástupců obcí.
Mgr. Věra Chlupová a Mgr. Karel Hasoň, tř. uč. 6. a 9. roč.

Velikonoční dílny
8. dubna se uskutečnily na
naší škole Velikonoční
dílny. Ve třídách probíhala
zcela zvláštní výuka, ne
běžných předmětů jako třeba
čeština nebo matematika, ale
docela jiných.
Někde se pekly perníky,
jinde pletla pomlázka, jinde
se
zdobila
velikonoční
vajíčka, vyráběly panenky z
vrbového
proutí
nebo
vystřihovaly různé předměty
z papíru a jiných materiálů.
Mgr. Karel Hasoň
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Zájezd do Anglie
V letošním roce jsem opět nabídla zájezd do Anglie. Vypadalo to, že se nikam nepojede.
Prvotní zájem byl sice velký, ale o pár týdnů později to většina žáků vzdala. Našlo se ale
pár zájemců, nad kterými se mé
srdce zželelo a zkusila jsem tedy
napsat do cestovní agentury
„Školní zájezdy“, zda bychom se
mohli k někomu přidat a pokus se
vydařil. 16. – 23. 5. podnikneme
již druhou návštěvu Britských
ostrovů. Naším cílem je tentokrát
Jižní Anglie s nádhernou námořní
historií. Cestou do Británie
navštívíme další krásné evropské
město módy a umění – Paříž. Po
celodenní prohlídce zde také
přenocujeme a další den hurá přes
La Manche.
Všichni se moc těšíme a vy nám držte pěsti, to totiž nosí štěstí.
Petra Hlouchová

O hasičích – co dělali a co chystají
První dva měsíce tohoto roku znamenaly převážně schůzky a tréninky mládeže a poměrně
náročnou přípravu na ples.
Mládež se scházela každé pondělí a sobotu. Téměř každou schůzku děti vyráběly výzdobu
na plánovaný Hasičský bál. Nejenom v klubovně trávili mladí hasiči čas - chodili hrát
různé hry venku nebo do tělocvičny, aby ani tělo nezahálelo. Jak už jste asi zjistili,
snažíme se obnovit tradici velikonočního „hrkání“, tak nás neminula příprava i na tuto
akci. Protože máme šikovné děti, vyrobily si klapačky a hrkačky samy.
V lednu jsme byli pozváni na hasičský ples na Holštejn. Tento ples byl velice pěkný
a zdařilý. Stejně tak ples 13. února v Ostrožské Nové Vsi, kam jsme se na pozvání také
vydali. Ples byl také velmi pěkný, ale
trochu jiný, než jsme zvyklí. Prostě
jiný kraj, jiný mrav.
28. února se konal konečně náš
Hasičský bál. I náš ples se vydařil,
stejně jako návštěva ostrožských
hasičů, kteří nám oplatili účast
na plese.
Začali jsme pracovat na opravě bývalé
kotelny v kulturním domě (viz. foto),
kde bychom měli rádi sklad pomůcek
a materiálu k tréninkům a soutěžím
a určité zázemí pro tyto akce. Jak jen
to jde a počasí vyhovuje, zejména
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někteří členové tráví na těchto pracích spoustu času. Bylo by dobře, kdyby přišlo pomoci
více členů. Rádi bychom do hodů, tedy i do plánovaných oslav 660. výročí první písemné
zmínky o Ostrově, měli toto zázemí vybudováno. Během na delší trať je úprava části
terénu za garážemi na tréninkovou dráhu, která se musí řešit komplexně ve spojitosti
s plánovanou celkovou úpravou tohoto prostranství a vybudováním určité odpočinkové
plochy zejména pro děti.
V současné době díky pěknému počasí a netrpělivosti našich mladých se pomalu rozbíhají
tréninky v požárním sportu. Dne 4. dubna se děti zúčastnily prvních letošních závodů vlastně soutěže v uzlování a dalších hasičských dovednostech a znalostech, které se
konalo v Šebetově. Umístění všech tří zúčastněných družstev bylo velmi slušné.
Zásahová jednotka má již tento rok první výjezd, ale pro obec a občany je vlastně nejlepší,
když vyjet nemusí. K zásahuschopnosti však musí být neustále připravena, k čemuž
přispěje jistě i pomalé, ale jisté, dovybavování potřebnými prostředky.
Dále v tomto roce pořádáme zhruba tyto akce:
18. 4. sběr železného šrotu
25. 4. zájezd na Sv. Hostýn
8. 5. lampiónový průvod
30. 5. závody mládeže v požárním útoku a štafetě
27. 6. Kojálová liga v Ostrově
17. - 19. 7. hody a oslavy 660. výročí
1. - 8. 8. táborové soustředění v Ostrožské Nové Vsi
Samozřejmě jsou v plánu výjezdy na závody a soutěže i do příslušných obcí dalších a to
tak, že téměř každý víkend máme zabrán. Na všechny akce našeho hasičského sboru
zveme srdečně všechny občany, ať jako účastníky, či jako diváky. Neopomeneme také
pozvánku do našich řad - pokud má kdokoli pocit, že naše činnost je pro něj zajímavá
a chtěl by se jí zúčastňovat, či podpořit, je vítán.
Mgr. Jarmila Krbečková

K zamyšlení…
Výrok Tomáše Bati z roku 1932:
…To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné
jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina,
hospodářský úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že
hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se
důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme,
nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci
a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty
za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit
a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte
pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji
však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem
a osobním příkladem…
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Informace z činnosti Svazu tělesně postižených občanů
Březen je ten správný měsíc v každém roce, kdy se na své výroční schůzi sejdou členové
Českého svazu tělesně postižených občanů. Jsme asi jediná organizace v obci, která
začíná svoji výroční zprávu vždy smutně a to vzpomínkou na svoje zesnulé členy. Je to
ale život a po smutném má vždy zase co nejrychleji zaznít veselé. Letošní výroční schůze
se všem přítomným velice líbila a to díky pěveckému vystoupení žáků Základní umělecké
školy z Jedovnic. Jako první organizace jsme začali s kulturním vystoupením, které bylo
připomínkou letošních oslav 660. výročí, kdy byla objevena první písemná zmínka
o založení našeho městyse Ostrov u Macochy. Stručné dějiny Ostrova, které jsou
zmapované od roku 1349 až po současnost, byly připomínány slovně a k jednotlivým
historickým obdobím promítal pan Josef Němec krásné diapozitivy, které osobně nafotil.
A právě pěvecké vystoupení žáků pod vedením Mgr. Hany Korčákové dalo celému
tomuto kulturnímu programu neuvěřitelný zážitek. Jejich písně zazněly od latiny až
po Tu naši písničku českou a mnohým z nás se tetelila duše a tekly slzy. Za překrásný
zážitek děkujeme tímto všem účinkujícím, ale především Mgr. Josefu Škvařilovi - řediteli
ZUŠ, který nám toto vystoupení zajistil.
Ve zprávě o činnosti však zazněly i jiné úspěšné akce, které byly pořádány za uplynulé
období. Velmi nás těší, že občané Ostrova konečně nemají problém se slovem „invalidé“
a poznali, že všechny námi pořádané akce nejsou jen pro členy svazu, ale také pro celou
veřejnost. Velmi kladně byl hodnocen zájezd na divadlo do Boskovic, a také divadlo
pořádané v kulturním domě amatérským souborem z Krásenska. Na tomto místě se sluší
poděkovat za dobrou spolupráci úřadu městyse, ale také správci panu Karlu Lavickému,
který s partou správných mužů pomohl při náročné instalaci podia v kulturním domě.
Pokud je taková pomoc a dostatek finančních prostředků, pak není problém podobné akce
opakovat.
Abychom nevzpomínali jen kulturu, tak v uplynulém období jsme svým členům nabídli
i jiné zajímavé věci. V prvé řadě se jedná o větší nabídku míst na rekondiční pobyty
do lázní Luhačovice a Skalka u Prostějova, dále pak plavání v městských lázních Blansko,
bowling, výuka na počítači v městské knihovně Blansko a poradenskou právní službu.
Pokud se na nás obrátí rodiny, které se ocitnou v krizi, nebo nouzi, rádi v rámci svých
možností pomůžeme, nebo pomoc zajistíme.
Máme toho dost, co dokážeme svým členům nabídnout. Jedno však bez pomoci úřadu
městyse zajistit nedokážeme a tím je společenská místnost pro konání VČS. Vzhledem
k tomu, že je nás 70, je to velmi obtížný úkol, ale my věříme, že i tato otázka se
v budoucnu vyřeší.
Pokud se Vám naše akce líbily, jako například módní přehlídka pletených originálních
modelů Ing. Ivety Nedomové, připomeňte si je na webových stránkách Ostrova.
Ve dnech 1. a 2. května pořádáme sbírku textilu a kuchyňských potřeb pro diakonii
Broumov. Akce se uskuteční v prostorách informačního střediska a to vždy v době
od 16 - 18 hod. Dle získaných informací poputuje část sbírky na pomoc Itálii po
zemětřesení. Velice uvítáme i případný finanční příspěvek na naši kulturní činnost.
Pokud Vás naše práce těší a baví, přiveďte mezi nás svoje přátele! Těšíme se na všechny.
Anežka Šenková - předseda STPO
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Zajímavosti z obce
Tříkrálová sbírka 2009
V letošním, již devátém ročníku Tříkrálové
sbírky, vybrali naši koledníci celkem 24.099,Kč (v loňském roce 24.020,-Kč). Děkujeme
malým koledníkům, jejich dospělému
doprovodu a také samozřejmě všem dárcům,
kterým není lhostejný osud ostatních.

Masopustní průvod
V sobotu 21. února 2009 prošel naší obcí
masopustní průvod. Tradice masopustu byla
obnovena v roce 2005. Je moc milé, že
maškar neubývá, jejich kostýmy jsou stále
na vysoké úrovni a přinášejí potěšení
i dobrou náladu. Jenom díky tomu, že
spousta našich občanů je ochotna a schopna
vybočit z šedi všedních dnů, se společenský
život v naší obci stále více rozvíjí.
Děkujeme.

Divadelní představení
V sobotu 4. dubna zavítali do Ostrova
krásenští ochotníci, kteří přijali pozvání
paní Anežky Šenkové ze svazu tělesně
postižených.
Sehráli veselou komedii „Chlapi, hlavně
bez bab.“ O diváckém zájmu svědčil
zaplněný sál kulturního domu. Všichni
přítomní se dobře bavili.
Děkujeme amatérským hercům a přejeme
jim
mnoho
dalších
úspěšných
představení.
Dětský karneval
V neděli 15. února se konal v sále kulturního domu tradiční
dětský karneval, který organizovaly členky SRPDŠ. Hudbou
a slovem přítomné provázel pan Pavel Borek z Blanska.
Z rozzářených dětských očí na fotografiích je vidět, že krátké
zavítání do světa pohádek, filmů či dospělých přináší nevšední
zážitky nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
zdroj: www.izpravodaj.cz
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Ke sjezdu rodáků
Je zvykem, že každá společenská či kulturní událost má svůj název – pojmenování.
Trendem je pojmenovávat i běžné události cizími názvy – mnohdy nesrozumitelnými
cizojazyčnými či převzatými termíny a zkratkami. V uplynulém roce bylo v Ostrově
vzpomenuto sté výročí založení místní pošty. Akce skromná, leč důstojná, které se mimo
tradiční účasti žáků zdejší školy v podvečer účastnilo i nemálo dospělých… Tam se
v neformálním hovoru objevila myšlenka uspořádat „něco“ u příležitosti 660 let první
písemné zmínky o obci. Padl i nápad uspořádání „sjezdu rodáků“. Vznikla otázka kdy,
jak, pro koho to bude mít význam, kdo akci zabezpečí. Odpověď dalo usnesení
zastupitelstva obce ze dne 16. října 2008, kde si zastupitelé uložili zpracovat vlastní
představu o organizaci sjezdu rodáků. Tyto představy pak byly upřesněny na jednáních
zástupců zainteresovaných složek a společenských organizací a uzavřeny programem,
který byl schválen obecním zastupitelstvem dne 26. března tohoto roku. Co je hlavním
cílem? Nejen vzpomenout dávnou i nedávnou minulost, ale především umožnit setkání
občanů s rodáky, kteří již v obci nepobývají nebo se do obce podívají po delším čase.
Pokud se zpráva o možnosti potkat se s bývalými spolužáky, kamarády, vrstevníky
a vůbec příznivci společenského života v obci v konkrétní dobu, dostane se na úrodnou
půdu a může být přínosem pro ty, kteří zájem mají. Bývá zvykem vydat i nějakou
vzpomínkovou brožuru, knihu apod. Tento dokument, popisující mj. vznik obce, máme
díky bývalému učiteli a řediteli školy zemřelém PaedDr. Janu Gricovi. Knížky jsou
k dispozici. Je jistě k dispozici internet a jiné moderní prostředky komunikace. Nahradí
však tyto vymoženosti moderní doby osobní kontakt? Čtenář si jistě odpoví sám. Nejsem
přesvědčen, že termín k uspořádání této akce je v té nejvhodnější době. Na tzv. „ hody“
do Ostrova přijíždí každoročně mnoho lidí, nejen z okolí, ale i vzdálenějších míst. Každý
rodák se do obce rád vrací – alespoň na okamžik vzpomene chvil a míst, kde
vyrůstal…Nejde o to ukázat vymoženosti a to, co bylo generacemi vybudováno. Chybí
toho ještě mnoho, co by bylo zapotřebí. Ostrov dnes předčí celá řada okolních obcí, které
před dvaceti – třiceti lety byly co do vybavenosti a vzhledu obce na některé z nižších
příček. Jak je tomu dnes vidíme sami. Celá řada domků slouží chalupářům- jejich přínos
pro obec je sporný. Komunikace rozbité po budování vodovodů a kanalizace. Škola
nenaplněná pro zanedbanou výstavbu novými RD a bytovou výstavbou vůbec…. Skládky
odpadů kolem celé obce v lesích, ale i v obci. Před domy, za dolní samoobsluhou, pod
hrází rybníka, před zahrádkami. Na úkor veřejného prostranství jsou někteří jedinci
ochotni skladovat rázky dřeva, písek a škváru prorostlou plevely celé desítky let, parkovat
vozidla a vraky před domy… i to je obraz kultury zdejších občanů. Používat represivních
prostředků? I to je cesta. Je otázkou, zda cestou nezbytnou. Takže závěrem: pro koho
sjezd – pro lidi, proč o hodech - jde o termín, kdy se do Ostrova tak jako tak chystá celá
řada lidí. Pro občany, jimž se uvedená akce zdá nikoli smysluplná: starosta obdržel
e-mailovou zprávu. Z textu vyjímám: „Je to úžasný počin… setkání rodáků. Moje
mamka, která se v Ostrově narodila, určitě přijede. Škoda, že se toho babička o jeden rok
nedožila…“ Pak následuje další informace a závěrem: „Já osobně taktéž přijedu.
Ač osobně nejsem rodák, v Ostrově se cítím jako doma.“
Budu potěšen, bude-li takových reakcí více a akce se vydaří…
JUDr. František Pernica, starosta městyse
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Soutěž pro amatérské fotografy
Vážení občané,
organizační výbor oslav 660. výročí první zmínky o Ostrově
u Macochy spojených se Sjezdem rodáků, který se uskuteční v době
ostrovských hodů (17. – 19. 7. 2009), vyhlašuje soutěž pro amatérské
fotografy pod názvem
„OSTROV U MACOCHY A JEHO LIDÉ DNES“.
Vaše 2 nejlepší fotografie o velikosti 20×25 odevzdejte do konce května na úřad městyse
(na zadní straně jméno a adresa).
Fotografie budou vystaveny během oslav. Nejlepší budou vyhodnoceny a autoři odměněni.
Zároveň vyzýváme občany, zda by mohli zapůjčit historické fotografie Ostrova u Macochy a
také historické kroniky společenských organizací, které budou vystaveny v turistickém
informačním středisku během oslav.

Předběžný program oslav 660. výročí první zmínky
o obci a Sjezdu rodáků 14. – 19. července 2009
Informační středisko během oslav:
Otevřeno: 9.00 – 17.00
Prodej turistické známky – nová TZ Ostrov u Macochy.
Výstava – Ostrov a jeho lidé – soutěž pro amatérské fotografy + historické fotografie.
Ostrov u Macochy očima dětí - prezentace výtvarné a literární soutěže pro žáky ZŠ a MŠ.

PÁTEK 17. 7. 2009


18.00 Koncert folkové skupiny Kamelot v Císařské jeskyni



21.00 Hodová zábava, KD, pořádá TJ Sokol, hudba – SYNTRY.
SOBOTA 18. 7. 2009



9.00 1. ročník Memoriálu Kornela Grima – zakladatele SDH v Ostrově
u Macochy. Soutěž družstev mužů v požárním útoku. Místo konání: hřiště,
občerstvení zajištěno.




9.00 – 11.00
11.00 – 13.00



14.00 Slavnostní program v kulturním domě:
Zahájení: Projev starosty městyse JUDr. Františka Pernici
14.00 – 16.00 Vystoupení brněnské Moravěnky s lidovým vypravěčem
Liborem Pantůčkem
Závěr: vyhodnocení a předání cen soutěže pro amatérské fotografy
„Ostrov a jeho lidé dnes“.

•
•
•

Den otevřených dveří v ZŠ Ostrov u Macochy
Den otevřených dveří v knihovně
Den otevřených dveří na OÚ – výstava historických kronik
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16.30 Přátelské utkání mezi 1. FC Brno – fotbalové mužstvo žen a fotbalovým
mužstvem TJ Ostrov u Macochy.



19.00 Grilpárty v areálu pohostinství U Kučerů, hudba Pohoda
21.00 Hodová zábava, KD, pořádá TJ Sokol, hudba – PROROCK.



NEDĚLE 19. 7. 2009


9.00 Slavnostní mše v kostele sv. Máří Magdalény.
Kostel otevřen 9. – 11.00 a 14.00 – 16.00 h
V areálu pohostinství U Kučerů:
14.00 – 16.00 Cimbálová muzika Ječmínek
Hudební skupina – Ametyst. Zakončení oslav.



Během oslav zajištěno občerstvení - SDH Ostrov u Macochy.

V PÁTEK 22.5.2009 V 16.00 -17.00 HOD. U ÚŘADU MĚSTYSE
V SOBOTU 23.5.2009 V 9.00 -10.00 HOD. U DOLNÍ SAMOOBSLUHY
se uskuteční
sběr tzv. nebezpečných složek komunálního odpadu a sběr tzv.
VELKOOBJEMOVÉHO komunálního odpadu.
Mezi nebezpečné složky odpadu patří zejména:
-

ŘEDIDLA, KYSELINY, OLEJE, BARVY
- PLECHOVKY OD BAREV
ZNEČIŠTĚNÉ TEXTILIE OD BAREV A OLEJŮ
- AUTOBATERIE
VYŘAZENÉ PNEUMATIKY
- NÁDOBKY OD SPREJŮ
VYŘAZENÉ ZÁŘIVKY, VÝBOJKY (uložit do papírového obalu) - LÉKY
LEDNIČKY
- TELEVIZORY, RÁDIA aj.

Velkoobjemový komunální odpad je zejména:
-

LEPENKA
PLASTY
ZBYTKY NÁBYTKU
TEXTILIE

- STAVEBNÍ ODPAD (v malém množství)
- KOBERCE
- PAPÍR
- PRAČKY aj.

Žádáme všechny občany, aby odpad na místo svozu dovezli až v určenou hodinu
a předali jej přímo obsluze !!!!

Sběr není určen pro generální vyklízení domácností chalupářů!!!
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Margit Podrazilová, Mgr. Soňa Švrčinová, Jaroslav Sedlák. Vydavatel a adresa redakce:
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