ZAPARKUJ A JEĎ!
Cestou
z dovolené
jsem
zachytil
v autorádiu pořad nějaké české regionální
stanice s názvem použitým pro tento článek.
Nějaký vzdělaný pán krásně vyprávěl o tom,
co všechno může člověk vidět, když nechá
auto na nádraží a jede vláčkem po jedné
z okrajových železničních tratí. Věděl toho
opravdu hodně, zajímavé podrobnosti
o stavbách
historických
i současných,
o přírodních zajímavostech, o významných
osobnostech i místních podivínech. Mluvil
také o místě, kde se setkávali Sokolové
v den upálení Mistra Jana Husa. A podotkl
k tomu, že to nebyla církevní akce, protože
Jan Hus nebyl katolík. Taková informace mě
od vzdělaného člověka překvapila. V té době
existovala jen církev „západní“, které jsme
zvyklí říkat Římskokatolická, a „východní“
neboli Pravoslavná. Jestliže Jan Hus nebyl
katolík
a pravoslavní
se
v Čechách
nevyskytovali, kam tedy patřil?
S podobným omylem jsem se setkal i na
jedné základní škole, kde jsem učil
náboženství starší žáky. Shodou okolností
jsme probírali stejné období, jakým se zabývali také v dějepisu. A tak se stalo, že jedna
dívka napsala podle mého vyprávění do prověrky, že Kostnický koncil byl svolán, aby
řešil zapeklitou situaci, kdy byli postupně zvoleni tři papežové, všechny volby se jevily
jako legální, samozřejmě každá z jiného pohledu, a každý z těch tří zvolených mužů byl
přesvědčen, že on je pravým papežem. A protože „zatvrzelost v dobrém“ vede často
k tomu, že člověk hrdinsky brání určité ideály, ale nepočítá s tím, že by se mohl mýlit,
nikdo z nich nebyl ochoten odstoupit. Je pravděpodobné, že je k tomu spíše, než touha po
moci a majetku, vedlo přesvědčení, že zachraňují církev; ve skutečnosti ji rozbíjeli. Když
tu písemku četla paní učitelka, velmi se podivila. Domnívala se, že koncil v Kostnici byl
svolán proto, aby odsoudil českého „kacíře“, ale zachovala se moudře. Připustila možnost,
že její žákyně ví víc, než ona, prověřila si tu novou informaci a potom ohodnotila onu
písemnou práci jedničkou.
Polovinu své dovolené trávím na „expedicích“, pořádaných v rámci akcí Diecézního
centra mládeže do míst, kam se obvykle nejezdí. Letos jsme si „ochodili“ Bulharsko.
Jedním z překvapení bylo, že jsme se nikde nesetkali s očekávanými hromadami odpadků,
na které jsme byli v minulých letech na Balkáně zvyklí. Na zpáteční cestě jsme navštívili
jednu z českých vesnic v Rumunsku. Naši krajané mají desetkrát menší příjmy, než je
obvyklé tady, a ceny jsou srovnatelné s našimi, přesto nám proti naší vůli připravili večeři
o třech chodech a v takovém množství, že by toho bylo dost i pro 80 lidí, nás bylo jenom
40. Snažili jsme se udělat jim radost a při přátelském povídání ukázat, jak nám u nich
chutná. Čas běžel, půlnoc nebyla daleko, blížila se bouřka. Spěšně jsme se rozloučili,
abychom stihli přesun do tábora ještě před deštěm, ale stejně jsme to nestihli. Ráno jsem
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při balení nenašel brýle. Domníval jsem se, že jsem je v tom nočním zmatku nechal
u našich hostitelů, mám je jen na dálku, veřejné osvětlení tam nemají, potmě jsem snadno
mohl přehlédnout, že je nemám na nose. Jenže to bylo tam a zpátky hodinu cesty a v tu
dobu už jsme měli nastupovat do autobusu o 6 km dál, aby naši studenti stihli v Brně
poslední vlaky. Oželel jsem tedy brýle doufaje, že se s Kocmanovými domluvím, aby mi je
poslali. Cestou nás předjížděl náš včerejší hostitel, jeden z mála, kteří tu mají auto (které
by ovšem u nás už dávno nesmělo na silnici). Ochotně se vrátil, aby mi brýle přivezl, ale
bylo to zbytečné, nikde je nenašel. Záhada zůstala nevyřešena, naštěstí i bez brýlí trefím
domů. Doma jsem v pohostinském pokoji postavil mokrý stan, aby spolehlivě vyschl. Ještě
jednou jsem ho prohlédl hledaje ztracené brýle, ale k ničemu to nevedlo. Vzpomněl jsem
si na něj až o dva týdny později, před příjezdem ohlášené návštěvy. Už jsem ho
neprohlížel, ale když jsem ho roloval, ucítil jsem pod prsty předmět, o jehož identitě
nebylo pochyb. Chviličku jsem překvapením strnul, pak vysvobodil brýle z jejich vězení a
s potěšením konstatoval, že to dvojí balení a jedno stavění stanu kupodivu přežily téměř
bez úhony. To už jsem měl brýle nové, takže teď mám dvoje. Kdybych nebyl tak pevně
přesvědčený, že ty staré zůstaly v Rumunsku, mohl jsem ušetřit.
O kolika věcech jsme pevně přesvědčeni, aniž bychom tušili, že se mýlíme? Tak, jako
v tom rozhlasovém pořadu zmíněném na začátku, bývá užitečné „zaparkovat“ své zvyky,
názory, přání a přesvědčení, a podívat se kolem sebe nějak jinak, a nemusí to být jen
z okna vlaku. Člověk pozná nové věci nebo znovu objeví ty staré jinak, než je znal
doposud netušíc, co se skrývá tam, kam ho nikdy nenapadlo pohlédnout. Může to být,
mimo jiné, užitečné i při využívání volebního práva.
Václav Trmač, farář

POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE – UDÁLOSTI ROKU 1958
Vyplácení jednotek JZD
Dne 8. února 1958 t. j. v sobotu odpoledne svolalo představenstvo JZD svoje členy
k výroční schůzi v „Jednotě“ u Kučerů. Po vyčerpání programu této schůze bylo
přikročeno k vyplácení peněz za odpracované jednotky.
Dosti těžko zde tvořím tento článek, protože tento očekávaný den pro každého
družstevníka, neměl v naší obci žádného ohlasu. Snad proto, že výsledky byly slabší. Vina
se zde nemohla ovšem nikomu přikládat, jelikož příčinou toho byl nepříznivý
hospodářský rok 1957, kdy veškeré výnosy byly o celou třetinu menší.
Hodnota za odpracovanou jednotku činila v penězích 20 Kčs, v naturáliích pak 1,20 kg
obilí, 3 kg brambor, 5 kg řepy a 1/2 l mléka. Každý člen dostal 5 kg máku.
Z mimořádných hostů nebyl nikdo přítomen, ať už zástupci MNV , neb funkcionáři
masových složek, což se také v obci dosti kritizovalo.
Oslavy „února“
Snad bude zde překvapením, že se letos v naší obci nekonaly veřejné oslavy
„historického února 1948“. Proto, že to bylo desáté výročí února, byly tyto oslavy
pořádány masově ve všech průmyslových závodech, kde se jich všichni pracující
zúčastnili.
Ovšem nelze zde říci, že v naší obci byl únor přehlédnut. Pro školní děti byla slavnost
uspořádána ve škole, kde si děti od nejmenších až po ty největší uspořádaly za
přítomnosti svých učitelů vlastní program.
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Výjimečný pohřeb T. Petlachové č. 201
V sobotu odpoledne dne 1. března 1958 konal se v naší obci pohřeb zemřelé Terezie
Petlachové č. 201.
Jmenovaná pocházela z rodiny Hlaváčkové č. 164. Z dětí byla jako nejstarší a měla
5 sester a 4 bratry, z nichž v této době nejsou naživu 2 bratři. Sama byla matkou jedenácti
dětí, z nichž 5 zemřelo a zbytek dospělých, t. j. 4 synové a 2 dcery, ji doprovázeli na
poslední cestě.
Za rakví kráčela rodina, t. j. manžel, synové, dcery, bratři, sestry, švagři, vnuci,
vnoučata, synovcové, neteře atd., jejichž celkové množství počítalo 69 osob, jako přímých
rodinných příslušníků, a to ještě nebyli zúčastněni všichni, poněvadž mnozí bydlí
vzdáleni mimo obec.
Pohřeb byl tím obdivuhodnější a dojemnější, že se ho tolik rodinných příslušníků
zúčastnilo, čímž se také potvrdilo, že je to nejvíce rozvětvený rod v naší obci. Jmenovaná
zemřela ve věku 74 roků.
Úspěšná akce
Na počest XI. sjezdu K. S. Č. byla dne 2. března 1958 uspořádána v naší obci akce
k utvoření závazků na zvelebení obce aneb na výstavbu vepřína JZD Akci prováděly
utvořené trojice t. j. člen MNV , členka Výboru žen a jeden člen Národní fronty. Výsledek
byl zdařilý, což svědčí to, že na budování obce bylo upsáno 4 110 hodin, na JZD 4 550
hodin. Zemědělci odevzdají navíc 4 630 vajec, 2 000 l mléka a 640 kg masa.
Díky všem občanům za toto pochopení, neboť tímto ulehčí práci funkcionářů MNV
kteří mají před sebou veliké úkoly. Je to stavba budovy MNV a výstavba vepřína, jakož
i vyasfaltování cesty úseku „Hejnovka“.

MDŽ
Dne 8. března 1958 uspořádal místní Výbor žen, oslavu Mezinárodního dne žen v sále
Jednoty u Zouharů. Při hojné účasti zahájila oslavu pí Klenová, učitelka místní školy
projevem o významu tohoto dne. O současné politické situaci přednesl referát tajemník
MNV Jan Pernica.
Velmi pěkný program provedly děti místní školy od nejmenších až po ty největší.
Každé přítomné ženě byla darována malá upomínka na tento den a to umělá kytička
fialek, připevněná na malém dvojitém kartonku s nápisem M. D. Ž. - 1958 a uvnitř báseň
„Mamince“.

Výstavba vepřína
Dne 15. dubna 1958, byly zahájeny první práce s výstavbou vepřína. Určené místo
v blízkosti kravína. Občané, kteří si zde uzavřeli závazky, byli vyzváni místním rozhlasem,
aby přišli zahájit první práce a to výkopy základů a sklepa. Výkopy základů šly poměrně
velmi dobře, avšak sklep se stal tvrdým oříškem a to proto, že se zde narazilo na samou
skálu. Základy stavby jsou z betonu, s kterýmižto pracemi bylo započato již 29. dubna.
Jako mechanizační prostředek zde byla míchačka na beton vypůjčena z ČKD Blansko.
Každý člen družstva zde povinně odpracoval 60 hodin zdarma, starší osoby a ženy
s malými dětmi 30 hodin. Toto si družstevníci odhlasovali na svojí členské schůzi.
Po předběžném jednání s vedoucími „Domova mládeže“ v Brně, bylo vyjednáno, že na
sobotu 17. května a na neděli 18. května přijedou k nám vedoucí se zednickým dorostem
a budou pokračovat od betonových základů ve stavbě z cihel. Tak v sobotu ráno oživla
stavba, kde pracovalo 33 zednických učňů, pod dozorem místoředitele Kuby a mistrů
Musila a Černého. Dopoledne se zúčastnily brigády děti místní školy, pátou třídou
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počínaje v počtu asi 60. Odpoledne se pak zúčastnilo prací 121 brigádníků. Rozjely se dvě
míchačky, které vyráběly maltu a zdi rostly přímo pod očima. Práce skončila v 18:00 hod.
a druhého dne, t. j. v neděli 18. května se pokračovalo od 7:00 hod. ráno za pomoci
87 brigádníků.
Hosté, řemeslníci, spali po domech u lidí, kteří měli pochopení vzíti na nocleh.
O svačinu se staraly družstevnice a oběd byl podáván ve školní jídelně ve „Dvoře“. Stavba
z cihel byla dohotovena do té výše, že byly dány překlady na okna. Dále se potom
pokračovalo, na různých betonážních pracích. Dne 12. července bylo opět povoláno
9 zednických učňů se svým mistrem, a tak za sobotu a neděli pokročily práce tak daleko,
že se mohlo začít s montáží vazby.
Jelikož byl na všechno materiál připraven, práce pokračovaly dále. Tesaři pracovali na
svém úseku a dva zedníci získaní z Lipovce a Sloupu pokračovali ve svém oboru.
K podzimu však přicházelo již méně brigádníků, protože mnozí z nich měli již své závazky
splněny.
Těžce pracný sklep, kde se muselo také několikráte střílet, spotřeboval nesčíslné
množství pracovních hodin, a to byla příčina toho, že se další plánované práce značně
opozdily.
Ku konci roku 1958 jsou však již zasklena okna, stavba je uzavřena a provádí se
dokončovací práce uvnitř budovy.
1. máj
Je májové ráno. Již třetí rok není počasí, jak by si každý z nás přál. Je chladno - musí
býti dlouhé kabáty. Na prostranství u Národního výboru se začínají shromažďovat
občané od nejmladších až po ty nejstarší.
Pořadatelé Národní fronty se starají o to, aby byl průvod seřazen co nejlépe.
V průvodě jsou školní děti se svými učiteli, sestry Čs. červeného kříže, požárníci, ČSM
družstevníci, členové KSČ, členové MNV a všichni další občané. Na okrášlených povozech
JZD jsou vezeny nejmenší děti. Přestárlé osoby a invalidé mají připraven autobus ČSAD Je
8:30 hod. a průvod v počtu 560 osob se dává za zvuků místní dechové hudby do pohybu
směrem do Sloupu, kde v krásném údolí u „Hřebenáče“ za účasti okolních vesnic je vše
připraveno ke společnému manifestu.
Slavnost začíná zahráním československé a sovětské hymny a po jejich zakončení se
na hlavní tribuně ujímá slova předseda ONV. Rudolf Kuběna. Po skončení projevu se
průvody opět řadí do svých formací, aby se odebraly ke svým domovům. Na počest
Svátku práce byla v naší vesnici v Jednotě u Němců uspořádána taneční zábava, která byla
dosti slabě navštívena.

Úprava parčíku u kostelu
Ve dnech 21. a 22. května 1958 se zúčastnily místní ženy v čele s Marií Kuběnovou č.
61 úpravy parčíku u kostela. Bylo zde navezeno několik fůr hlíny od vepřína, aby parčík
dostal svůj vzhled. Jeho okraje lemovány vkusně kamením, jsou tam dvě umělé skalky,
parčík je stupňovitě uspořádán, poset trávou a dosázen kvítím.
Pilnou prací žen dostal velmi krásný vzhled a dnes dělá vskutku okrasu u kostela, tak
jak se na parčík sluší. Dostal takový kabát, jaký ještě dosud neměl.
V dalším čísle Zpravodaje budou zveřejněny události z r. 1958.

Ing. Ondřej Hudec, starosta
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OSTROVY – ČÁST VII.
Západní Čechy, okres Tachov a malá obec, Ostrov u Stříbra, která patří do působnosti
obecního úřadu v nedalekém Kostelci. V obci žije v současnosti kolem stovky obyvatel.
Historie zdejšího kraje je bohatá a sahá prokazatelně až do doby bronzové, o čemž svědčí
množství archeologických nálezů. Slovanské osídlení je doloženo mohylovým
pohřebištěm.
Obec sama patří k nejstarším v regionu, zmiňuje se o ní zakládací listina kladrubského
kláštera, a to již v roce 1115. Po husitských válkách měnila vesnice často svého majitele
a teprve v roce 1495 byla navrácena klášteru. Také národnost obyvatel doznávala
velikých změn. V 16. století převládali ještě obyvatelé národnosti české, zato v Berní rule
z roku 1654 už je většina jmen německých. Kolem roku 1740 nechal kladrubský opat
vystavět v obci kapli sv. Vojtěcha a Václava, údajně dle plánů J. B. Santiniho. Zvláštností je,
že stavba nemá vlastní krov, krytina je totiž kladena na maltu přímo na kopuli kostela.
Což byl i technický problém při rekonstrukci budovy, která byla ukončena v roce 2010.
V roce 1896 byl v obci založen hasičský sbor. Po vzniku ČSR začaly spory mezi
německými a českými obyvateli, ty vyvrcholily v roce 1928, kdy němečtí občané snesli
z kaple zvon, na němž byl český nápis. Ještě v roce 1929 žilo v obci 227 obyvatel, ale
všichni pouze německé národnosti.
Největších změn doznalo okolí Ostrova po roce 1997. Jde to trošku srovnat s naším
městem (Ostrov u Karlových Varů), kdy během krátkého času došlo k tak rozsáhlým
proměnám. Srovnáme-li leteckou fotografii z roku 1956 a současný stav, obec sama se
téměř nezměnila, ale nejbližší okolí je téměř k nepoznání. Za vše může hlavně
zprovoznění dálnice D5, která je skoro za humny, včetně velké křižovatky. V místě vznikl
areál dálniční údržby a oddělení dálniční policie. Široké okolí se stalo cílem průmyslových
aktivit mnoha našich i zahraničních firem. Průmyslová zóna, na rozdíl od té naší, se
úspěšně rozvíjí. Nedaleko obce se nachází také jedno z nejdelších golfových hřišť v ČR.
K pravidelným akcím, které se v Ostrově v současnosti konají, patří Svatováclavské poutě,
zimní rybaření ,,na dírkách“, což je rybolov pod ledem a také slavení jednoho ze čtyř
nejvýznačnějších keltských svátků, Lughnasad, tedy oslava začátku sklizně. Tak už máte
vybráno? Zimní rybaření, nebo letní golfování, to nechám na vás. Tím ale dnešní putování
nekončí.
Ještě malá prémie. Přibližně dvacet kilometrů západně leží malinká obec Ostrov
u Tachova. Také její život obrátila naruby dálnice s velkou křižovatkou v místě. Vyrostly
zde obrovské logistické objekty, za humny sbírá sluneční paprsky rozlehlá elektrárna.
Sama obec je jinak položena v krásné krajině se spoustou rybníků. Ostrov byl patrně
založen kladrubským klášterem. V současné době zde žije kolem třicítky obyvatel.
Zachovalo se tu poměrně dost původních staveb, včetně domu s krásným hrázděným
štítem. Velmi příjemné místo. Věřím, že dnešní výlet se líbil a příště vás přenesu do
Ostrova, který najdete v okrese Příbram.
Lubomír Mayer, Ostrov u Karlových Varů
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KNIHOVNA INFORMUJE
Již po páté přivítá obecní knihovna nejmenší čtenáře a jejich rodiče a také žáky
mladšího školního věku. Důvod je prostý. Začíná další ročník projektu „Celé Česko čte
dětem“.
Projekt již není nutné podrobně představovat. Dá se říci, že se jedná o jednu ze
známých a pravidelných aktivit v naší knihovně.
Projekt začne v úterý 2. října 2012. V době od 16 hodin mohou do knihovny přijít
školáci, od 17 hodin bude patřit knihovna dětem předškolního věku a jejich rodičům.
Pravidelně se budeme scházet 1 krát za 14 dní každý sudý týden.
I v letošním roce nás budou zajímat knihy. Nebude chybět ani vyrábění v pracovních
dílnách a také společné putování po okolí naší obce. I letos si pozveme do knihovny
známou osobnost.
A jaká témata nás čekají? Malé děti budou poznávat krásu knih a jazyka v projektu
„S knihou poznáváme svět“.
„Za tajemstvím a dobrodružstvím do knihovny aneb Škola naruby“ tak to je název
projektu pro školáky.
Srdečně zvu touto cestou všechny „staré“ i nové zájemce.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice




Aktivity: 2. 10. 2012

16:00 zahájení projektu „Celé Česko čte dětem“ – děti mladšího školního věku
17:00 zahájení projektu „Celé Česko čte dětem“ – děti předškolního věku a rodiče

JE TU OPĚT HALLOWEEN – ČAS DÝNÍ

Svaz tělesně postižených občanů v Ostrově pořádal v loňském roce výstavu dýní
a výrobků z nich. Vzhledem k tomu, že se tato akce líbila, chtěli bychom na tuto tradici
navázat i v letošním roce. Takže 31. října 2012 v 17.00 hod. se na Vás budeme opět těšit.
Letošní nepřízeň počasí asi moc dýním neprospěla, proto uvítáme také jakékoliv
květinové výtvory z vaší zahrádky,
ale i z přírody. Vše vystavíme opět
kolem naší kašny. Udělejte radost
nejen svým dětem, ale nám všem.
Pokud bude špatné počasí, výrobky
umístíme v informačním středisku,
kde Vás také bude čekat příjemné
občerstvení. Bylo by hezké, kdyby se
děti oblékly jako malé čarodějnice
a čarodějové, aby tak při světle
svíček vytvořily tu správnou
atmosféru. Sladká odměna je
nemine. Těšíme se na Vás.
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VSTUP DO SEZÓNY NÁM PŘÍLIŠ NEVYŠEL
Po kratičké letní pauze jsme
vstoupili do nového soutěžního
fotbalového ročníku. Minulou
sezónu jsme zakončili na
krásném 4. místě se ziskem 47
bodů, při aktivním skóre 63:44.
Postup do vyšší soutěže, která se
tu hrála naposledy před 40 léty,
nám unikl až v posledním utkání
proti Kotvrdovicím. Do nové
sezóny jsme však šli oslabeni
o některé pilíře základní sestavy.
Citelná je zejména ztráta
„gólových“ hráčů – Mirka Grosse
(hostování Vilémovice) a Zdeňka
Kubici (hostování Lipůvka). Již tradičně jsme prodloužili hostování Martinu Pokornému
(FK Blansko), který byl loni druhým nejlepším střelcem okresního přeboru v dresu vítěze
této soutěže – Blanska B. V průběhu podzimu se prosazuje v dresu A-týmu hrající krajský
přebor. Na další hostování zamířil i Lukáš Piňos, který pokračuje v Rozstání. Naopak
směrem do našeho mužstva přestoupil z Blanska Lukáš Kříž, který se bohužel vážně
zranil hned v prvním utkání a na podzim již do hry nezasáhne. Z dorostu pak doplnilo
naše družstvo trio hráčů – Vlasta Burgr, Tomáš Fíbek a Miloš Štreit.
Vstup do soutěže se nám však vůbec nedaří. Početná marodka a s tím související
neustálé změny v sestavě ovlivňují naše výkony a také výsledky. Hned v prvním kole naše
mužstvo zkolabovalo na hřišti Svitávky (7:1), následovala těsná domácí prohra
s Adamovem (2:3), který ovšem doplatil na to, že jeho hráči nebyli členy FAČR a zápas tak
byl zkontumován v náš prospěch. Pokračovala dvě venkovní kola, nejprve vydřený bod
na půdě důrazných Lažan (1:1) a smolná prohra ve Velkých Opatovicích, kde jsme
rozhodně nebyli horším týmem (3:2). Po domácím ostudném výkonu jsme prohráli
s Knínicemi pouze o jednu branku (1:2) a nakonec vydřené vítězství v Benešově (0:1).
Aktuálně sice okupujeme 8. místo, ve vyrovnané tabulce ale držíme pouhý bod náskoku
na poslední Velké Opatovice. Největší problémem je vedle zranění a nevyrovnaných
výkonů zejména střelecká produktivita.
Radost nám ovšem dělá zájem těch nejmenších. Od června letošního roku se začali
scházet ti nejmenší milovníci fotbalového míče. Tréninků se účastní mnoho dětí. Pokud
jejich zápal neochladne, chtěli bychom do příští fotbalové sezóny přihlásit družstvo
přípravky. Mladí nadšenci se scházejí každé úterý od 17:00.
Úspěchu jsme dosáhli na poli administrativním. Ve spolupráci s obcí jsme podali dvě
žádosti o dotaci u příležitosti 7. výzvy Místní akční skupiny (Rekonstrukce ubytovny v KD
a výměna oken a dveří v KD). I když jsme uspěli pouze s žádostí na rekonstrukci
ubytovny v KD, jedná se o úspěch. Výše dotace je 232 800,- a zahrnuje výměnu oken,
osvětlení, rekonstrukce podlah, výmalbu a zakoupení nových postelí a matrací. K realizaci
tohoto projektu je nutná finanční spoluúčast městyse i TJ.
Ing. Ondřej Hudec
TJ Ostrov u Macochy
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Dostali jsme dotace

Náš městys podal letos prozatím 11 žádostí o dotaci. Nejvíce žádostí směřovalo na
Jihomoravský kraj. Zde jsme získali dotaci na automobil pro SDH (400 000,-). Automobil
bude fungovat nejen pro potřeby SDH, ale rovněž pro naši základní a mateřskou školu.
Zakoupili jsme ho v průběhu léta a od nového školního roku dováží žáky ze sousedních
vesnic, zejména z Krasové. Dále jsme z Jihomoravského kraje obdrželi dotaci na úroky
z úvěrů (64 000,-), provoz turistického informačního centra (32 000,-) a opravu kapličky
na Sadové (20 000,-). Dalšího úspěchu jsme dosáhli společně s Tělovýchovnou jednotou,
kde jsme získali dotaci z Místní akční skupiny na opravu ubytovny v kulturním domě
(232 680,-). Naopak jsme nezískali dotaci na stavbu dětského hřiště, dámské toalety v KD
a na pořádání oslav 100. výročí povýšení na městys. O některých dalších dotacích zatím
nebylo rozhodnuto.

Probíhá rekultivace bývalé skládky odpadu

Začátkem měsíce září jsme zahájili
rekultivaci
bývalé
skládky
komunálního odpadu na Končinách.
Bohužel mnoho lidí na toto místo stále
ukládá odpad všech druhů - v rozporu
se zákonem. Zemní práce, spočívající
v rozhrnutí stávající skládky zeminy, už
proběhly, nyní bude na tuto plochu
navezena zemina. Jelikož zastupitelstvo
na svém posledním zasedání schválilo
odprodej pozemku, nabídneme tuto
lokalitu developerovi, který zajistí
přivedení
inženýrských
sítí
a zbudování
stavebních
pozemků.
Žádáme tímto občany, aby nejen v této lokalitě, ale v celé obci nevyváželi odpad na místa,
na která nepatří. Pro uložení odpadů je možné bezplatně využít svozů velkoobjemových
a nebezpečných odpadů, které se konají 2× ročně, vysloužilé elektrospotřebiče a svítidla
lze bezplatně odevzdat každou první středu v měsíci v budově ZŠ, nebo je možné využít
sběrné dvory ve Vavřinci a v Rudici. Informace o podmínkách uložení odpadů lze najít na
webových stránkách těchto obcí.

Přístavba kina s novou střechou

Na počátku srpna jsme opravili střechu na budově kina. Střecha, kterou dlouhodobě
zatékalo, byla již v havarijním stavu. I přes to, že jsme prozatím nedostali žádné
informace o tom, jestli opravu finančně podpoří Jihomoravský kraj, bylo nutné ji
neprodleně provést.

Vstup do Ostrovské propasti je úplně nový

Během léta jsme vybudovali nový vstup do Ostrovské propasti pod kostelem. Do
propasti, přes kterou dlouhá léta vedl betonový obrubník a vstupu do ní bránila jen
provizorní mříž, je dnes plnohodnotný vstup z kameného soklu, včetně dřevěného
přístřeší a informační tabule. Vše vzniklo ve spolupráci s firmou SpeleoArt, která v obci
působí a propast aktivně využívá pro turistické účely. V posledních týdnech se realizuje
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chodník nejen k propasti, ale napříč původní předzahradou fary tak, aby jej mohli
využívat všichni občané jdoucí po Bělé.

Dětské hřiště v „Dolině“ je už skoro hotové

V průběhu posledního měsíce jsme
se rovněž pustili do realizace dětského
hřiště v „Dolině“, na ul. Zahradní. I přes
to, že jsme na tuto akci nakonec
nezískali dotační prostředky, mohli
jsme si dovolit hřiště zrealizovat, a to
i díky sponzorskému daru firmy
NETWORK Group, která na hřiště
přispěla 50 000 Kč. I přes to, že je
dětské hřiště téměř hotové, žádáme
rodiče o jeho využití až v příštím roce,
protože ještě zbývají dodělat drobné
terénní úpravy a dotčené plochy znovu
zatravnit. Věříme, že se hřiště bude dětem líbit a že zde společně se svými rodiči budou
rády trávit volný čas.

Oslavy 100. výročí povýšení obce na městys

V závěru letních prázdnin proběhly oslavy povýšení obce na městys. Měli jsme
připravený celodenní program, jehož první část byla věnována dětem, od 15:00 pak začal
program pro dospělé. Počasí nám bohužel příliš nepřálo, proto se část programu pro děti
uskutečnila v prostorách kulturního domu. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky se
oslav zúčastnilo mnoho místních, kteří se rozhodně nenudili. Dětem zahrála skupina
Kaštánci, vyslechly si pohádku, vyskákaly se v nafukovacím hradu, nebo si nechaly
pomalovat obličej. V programu pro dospělé pak exceloval lidový vypravěč Franta Uher,
hudbou nás doprovodila cimbálka, krásnou řeč přednesla paní Šebelová a v roli čestných
hostů se představili Mgr. Ivo Polák – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a Ing.
Lubomír Toufar – starosta města Blanska. Večer nám potom k tanci a poslechu zahrála
skupina Živel. Chtěl bych poděkovat všem, kteří byli nápomocni jak při přípravě, tak při
organizaci této krásné akce a samozřejmě všem návštěvníkům.

Oprava komunikace na ul. Bělá

V průběhu léta byla vybrána firma, která zpracovává projektovou dokumentaci pro
stavební povolení na rekonstrukci komunikace na ul. Bělá. Projekt bude hotový do konce
tohoto roku a bude podána žádost o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení
budou vyřízeny všechny potřebné administrativní záležitosti k této rekonstrukci a vlastní
rekonstrukci již nebude nic bránit.

Revitalizace Lopače

Na začátku září letošního roku se konečně podařilo dokončit několikaleté úsilí
zástupců obce. Konečně jsme podepsali smlouvu o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na stavbu „Revitalizace Lopače“. Z důvodu komplikované a časově náročné
administrace projektu jsme museli začít s výstavbou o několik měsíců dříve, tedy v době,
kdy ještě nebylo jisté, zda peníze na revitalizaci skutečně obdržíme. Toto riziko jsme
museli podstoupit, jinak by projekt nabral minimálně roční zpoždění. Stavba samotná
probíhá bez problémů. Odbahnění rybníka je téměř u konce a pokračuje se na dalších
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částech
stavby.
Děkujeme
občanům za to, že trpělivě snášejí
zvýšený
provoz
těžké
mechanizace a s tím spojenou
prašnost v okolí stavby.
Na zasedání zastupitelstva
v měsíci září se rozvinula široká
diskuze ohledně rozsahu stavby.
Abychom se vyhnuli dalším
sporům, je třeba jasně říci, že
stavební práce probíhají přesně
podle projektové dokumentace,
která byla zpracována ještě
předchozím vedením našeho městyse v roce 2009. Rozpory v otázkách, co bylo a nebylo
v plánu a k jakým změnám došlo, nejsou relevantní. Co bylo v plánu, je uvedeno v této
dokumentaci a dnes se to realizuje. Zmíněnou dokumentaci si může na úřadu městyse
kdokoli zkontrolovat.
V diskusi zazněl i názor, že výběrovým řízením byla obec ochuzena. Tento mýtus,
který můžeme v Ostrově občas zaslechnout, je zcela nepravdivý a snadno vyvratitelný.
Odhadovaná cena dle zmíněné projektové dokumentace (kterou, jak už bylo zmíněno,
zpracovalo předchozí vedení obce) přesahuje 9 milionů korun. Na základě otevřeného
výběrového řízení stlačil vítězný uchazeč (firma AWT Rekultivace) cenu prakticky na
polovinu – 4,5 milionu korun, přičemž rozsah stavebních činností se nezměnil! Co se
naopak změnilo, je výše finanční spoluúčasti obce. Ostrov díky otevřenému výběrovému
řízení ušetřil více než 1 milion korun, které by podle původního plánu musel do stavby
investovat ze svých prostředků. Ušetřené peníze tak můžeme v příštích letech vynaložit
jiným způsobem.
V rámci protipovodňových opatření je nutné postavit novou čerpací stanici před
kulturním domem. Cena této čerpací stanice se podle projektové dokumentace blíží ke 3
milionům korun. Financování této stavby doposud nebylo zajištěno, nicméně dnes již
mohu říci, že je vše na dobré cestě. V nejbližších dnech by měla být schválena dotace na
tuto čerpací stanici v hodnotě 1,8 milionu korun. O zbývající část financování se podělíme
se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí.
V průběhu letošního roku probíhal výkup pozemků v okolí rybníka a na Císařské
louce. Děkujeme všem majitelům pozemků, kteří přistoupili k prodeji nebo směně těchto
pozemků, na kterých probíhá stavba.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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INZERCE
Pronájem bytu

Pronajmu byt v Ostrově u Macochy, 2+1 s balkonem (bytovka na Končinách). Nájem dle
počtu osob. Měsíční částka včetně inkasa: 1 os. = 6200,-/ 2 os. = 6900,-/ 3 os. = 7500,-/ 4
až 5 os. = 8000,Tel. 724118682

Projížďky na koních pro malé i velké

Přijďte se projet nádhernou krajinou Moravského Krasu





Výuka jízdy na koni
Vyjížďky na koních
Vožení dětí

Najdete nás na okraji obce Vilémovice směr Macocha
(odbočka naproti zrcadlu a stále rovně až k nám)

Ve všední dny odpoledne a v sobotu celý den vždy po
telefonické domluvě.
Kontakt 724 513 063
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INFORMACE ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY
Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy
škola rodinného typu
internetové stránky: www.zsostrovum.cz
e-mail: zsostrovum@zsostrovum.cz
tel.: 516 444 319
Po nádherném letním období je tu opět školní rok. Pro děti jsou připraveny nové
učební pomůcky, výuka angličtiny rodilým mluvčím a nově upravované prostory školy.
Cílem školy je připravit dětem příjemné a podnětné prostředí, ve kterém mohou
získávat nejen nové znalosti a dovednosti, ale i myšlení v souvislostech a podporu
v osobnostním rozvoji. Přejeme dětem, aby je poznávání a objevování nových poznatků
bavilo a přinášelo jim užitek.

Změny přes prázdniny











Z několika novinek vybíráme:

Zkvalitnění výuky díky pořízení uceleného souboru kvalitních naučných knih,
obrazových encyklopedií (ukázka viz obr.) a obsáhlých anglicko-českých
slovníků. Financováno z evropského projektu Schola naturalis (2 mil. Kč).
Nově vymalovaná učebna informatiky.
Výměna podlahové krytiny v prostoru chodby před školní jídelnou.
Postupná modernizace školních dílen (původní vybavení je nahrazováno za nové
- nářadí, nábytek, dílenské vybavení). Zdrojem financování jsou prostředky
z evropského projektu Schola artificii (2 mil. Kč.). Součástí úprav je i výměna
osvětlení a podlahové krytiny.
Zřízení kabinetu pro potřeby hudební výuky v ZUŠ (adaptován původně sklad
učebnic na výukový kabinet). Pro zlepšení estetických a především akustických
vlastností zde byl pořízen nový koberec. V nejbližších dnech dojde k osazení
moderního výkonějšího osvětlení, v plánu je provedení výmalby a zavedení
metalického internetového připojení, které vhodně doplní stávající WiFi.
Osazení protipožárních dveří a vybudování únikového schodiště v prostorách
mateřské školy z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí, čímž bude ostrovská školka
splňovat nejnovější velmi přísné bezpečnostní požadavky.
Prostor školního dvora doznal během prázdnin mnoha změn. Bylo provedeno
srovnání nerovností povrchu a osetí celé plochy zelení. Tyto úpravy navazují na již
proběhlé úpravy prováděné v rámci realizovaného evropského projektu Školní
arboretum.

Tento prostor, určený již od doby vzniku školy pro sportovní využití, je připraven
pro děti, zejm. pro žáky mateřské školy, kteří si zde budou moci hrát a pohybově se
rozvíjet. Stávající zahrada MŠ je vzhledem k nárůstu počtu dětí kapacitně
nedostačující. V plánu je ještě pořízení dětských herních prvků (prolézačky,
houpačky apod.).
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Zahájení nového školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo za účasti starosty městyse Ing.
Ondřeje Hudce v pondělí 3. 9. 2012. Přivítali jsme nové žáky, kteří nastoupili do 6. třídy
z Vysočan a zvláště žáky první třídy, pro které školní docházka právě začala.
V první třídě je 15 žáků, z toho deset z Ostrova a pět z Krasové. Dopravu žáků
z Krasové zajišťuje školní autobus.

Přírodovědné a seznamovací dopoledne

Již v prvním týdnu nového školního
roku se žáci 2. a 4. ročníku vydali
poznávat přírodu v okolí naší vesnice.
Zároveň se také mezi sebou blíže
seznamovali.
Naše trasa vedla na Koňské spády.
Nejdříve žáci pozorovali, jak vypadá
krajina na sklonku léta, a poznávali
vesnice, které leží v okolí.
V lese hledali živočichy žijící v půdě,
pozorovali mraveniště, pojmenovávali
stromy, keře i rostliny. Pomocí buzoly
určovali světové strany. Přírodu zkusili

vnímat nejen očima, ale i hmatem a sluchem.
Následující den žáci využili materiál, který si na vycházce nasbírali, k vyplnění
pracovního listu. K tomu si však museli ještě vyhledat další informace. Ti starší využili
internet, ti mladší získali informace v atlasech.
Všichni jsme se utvrdili v tom, co již dávno víme, že příroda je nádherná, a proto se
o ni musíme starat a chránit ji.
Mgr. Jaroslava Hasoňová

Školní autobus

Doprava žáků do školy je od tohoto školního roku zajišťována školním autobusem.
Autobus jezdí na trase Ostrov u M. – Vilémovice – Krasová. Bezpečnost dětí je po celou
jízdu zajištěna dospělou osobou, která
děti od rodičů přebírá a doprovází je
poté do školy, odpoledne děti vyzvedává
ve škole a poté je předává rodičům. Dle
domluvy s rodiči zastavuje autobus
u domu jednotlivých žáků. Důvodem je
snaha s ohledem na neustále rostoucí
provoz omezit přecházení dětí přes
vozovku, včetně čekání na zastávkách,
kde hrozí vstup na vozovku a střet
s projíždějícími vozidly. Školní autobus
je také využíván pro potřeby přepravy
žáků na místo terénní výuky (v rámci
přírodovědných a kulturních exkurzí).
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Jízdní řád

Ranní linka
Vilémovice
odjezd z Krasové
odjezd z Vilémovic
příjezd ke škole

Už jsou z nás prvňáci

zpáteční linka
odjezd z Ostrova
15.10 hod.
příjezd do Vilémovic 15.15 hod.
příjezd do Krasové
15.20 hod.

7.05 hod.
7.15 hod.
7.20 hod.
7.25 hod.

Letošní 1. třídu v Ostrově u Macochy navštěvuje patnáct žáků. Žáky z Krasové přiváží
každý den nově pořízený školní autobus a pro ně je to velký ranní zážitek.
Prvních pár dní se děti seznamovaly se školním okolím a se školou samotnou. Ze
začátku čekal na prvňáčky nejtěžší úkol a to doslova nejtěžší. Měli unést plný tác jídla na
své místo v jídelně, ale dnes už jsou naprosto samostatní a potřebují jen minimální
pomoc.
Žáci se seznamovali nejen se školními pravidly, ale především mezi sebou navzájem.
Děti se staly dobrými kamarády a přátelství potvrdily otiskem své ruky na společný
papír, který jsme si pověsili na dveře ve třídě, aby každý kolemjdoucí viděl, že to jsme MY
PRVŇÁCI.
Mgr. Pavlína Héčová, tř. uč. 1. roč.

Jak na bioodpad?

V letošním roce se na naší škole
rozšířila
výuka
environmentální
výchovy i do 7. ročníku. Žáci se zde
seznamují
s místním
regionem,
s ekologickými pojmy, problémy i jejich
řešením. V páteční hodině jsme měli
v plánu zabývat se bioodpadem. Krásné
počasí nás vytáhlo ze školních lavic,
a tak jsme zašli na školní pozemek a do
Arboreta.
Žáci zde diskutovali o využití
bioodpadu a o jeho potenciálu. Padlo
několik návrhů – založit kompost,
odpad z kuchyně využít ke krmení hospodářských zvířat, anebo vytvořit z tohoto odpadu
vyvýšené záhony. Tento způsob pěstování plodin by na moderní zahradě také neměl
chybět. Má spoustu výhod a dokonale oživí její vzhled. V druhé části hodiny jsme zašli do
Arboreta a poznávali jsme druhy vysazených dřevin.
Mgr. Věra Hrazdírová

Základní škola a mateřská škola – kus milé kultury v našem městyse

1. 9. 2012 oslavil městys Ostrov u Macochy století výročí svého vzniku. Pestrý
program byl připraven jak uvnitř kulturního domu, tak venku, kde vítala všechny
přítomné hudební skupina Kaštánci. Zaujala nejen hudbou a milým zpěvem, ale
i profesionálním a osobitým projevem.
Když už hodnotíme tuto dětskou hudební skupinu, musíme připomenout Základní
a Mateřskou školu v Ostrově u Macochy a její žáky. KDE ŠKOLA JE, TAM ŽIVOT A ŽIVO JE.
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Toto se potvrdilo právě při této již zmíněné oslavě, kde své vystoupení předvedli žáčci
mateřské školy i žáci prvního stupně. Nemuseli jsme je přemlouvat, ochotně přijali
sestavený program, i když ještě prožívali poslední dny prázdnin.
Kdo chce a sleduje v posledních letech úroveň a veškeré aktivity Základní školy
a Mateřské školy v Ostrově u Macochy, musí mít dobrý pocit z toho, že právě městys
Ostrov má svoji základní školu s prvním i druhým stupněm, včetně mateřské školy.
Tam, kde základní škola je, tam je postaráno o kus milé kultury a to je pro dané místo
dobrá deviza. Proto si všichni společně uvědomujeme, že pro naši základní a mateřskou
školu musíme udělat tolik, aby žáci – děti v ní byli šťastni a spokojeni. Vedení školy,
učitelé a žáci, společně s představiteli našeho městyse udělají vše proto, aby bylo o naší
škole vždy v dobrém slyšet, pro radost a spokojenost vás všech.
Dagmar Jannová, uč. šk. družiny

Sběr papíru, tetrapakových obalů od nápojů a hliníku

proběhne ve středu 17. 10. 2012 mezi 16 – 17 hod. a 18. 10. 2012 od 7 do 8 hod. Sběr
elektroodpadu probíhá stejně jako minulý školní rok vždy první středu v měsíci v době
od 17. do 18 hod.

Děti z MŠ na cestách

V rámci dopolední činnosti podnikají
děti z třídy MŠ výlety do okolí. Kromě
poznávání blízkého okolí školy a obce
budou děti postupně poznávat i region,
v němž žijí. První velký pěší výlet se
uskutečnil do Šošůvky. Během výletu děti
navštívily kamarády v MŠ Šošůvka a kozí
farmu.

MŠ – sportem ku zdraví

Každý týden děti z MŠ pravidelně
navštěvují školní gymnastický sál. Kromě
základních cviků trénují také hru s míčem
a učí se zvládat variabilní překážkové dráhy.

Personální obsazení ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve školním roce 2012/2013
Učitelé ZŠ
Mgr. Karel Hasoň
Mgr. Marek Veselý
Mgr. Jitka Haváčová
Mgr. Jaroslava Hasoňová
Mgr. Pavlína Héčová
Mgr. Věra Hrazdírová
Mgr. Věra Chlupová
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
Mgr. Petra Ševčíková
Mgr. Alena Zukalová
Brett Hrstka
Dagmar Jannová

ředitel školy
zástupce ředitele školy, tř. uč. 9. roč.
tř. uč. 3. a 5. ročníku
tř. uč. 2. a 4. ročníku
tř. uč. 1. ročníku
tř. uč. 7. ročníku
uč. 2. stupně
uč. 2. stupně
tř. uč. 6. ročníku
tř. uč. 8. ročníku
anglický rodilý mluvčí
vychovatelka školní družiny
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Učitelé MŠ

Jaroslava Vondrová, Jana Nečasová, Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, Petra Zouharová,
Hana Pernicová, Jana Pernicová

Provozní pracovníci

Ing. Hana Marinčáková (hospodářka, účetní), Miroslav Kolísek (topič – údržbář)
Zuzana Šebelová, Milada Ovadová a Alexandra Novotná - uklizečky

Pracovnice školní jídelny

Jarmila Hrazdírová (vedoucí šk. jídelny), Růžena Crháková, Eva Grimová, Helena
Vintrová, Anna Mikulášková, Naděžda Skotáková, Emílie Doleželová

Za vydatného přispění vyučujících školy sestavil Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 30. schůzi, konané dne 28. 6. 2012:
 schválila vyhlášení poptávky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup
požárního dopravního automobilu“, - text výzvy k podání nabídek (zadávací
dokumentaci) a firmy vyzvané k podání nabídky:














Opportunity , spol. s r.o., Sedláčkova 10, 628 00 Brno - Líšeň
AUTECO BS, spol.s r.o, Komenského 9, 680 01 Boskovice
HS AUTO STANĚK, s.r.o., Nebřehovice 34, 386 01 Strakonice

schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo - „Projektová dokumentace pro
stavební povolení – Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy“
(aktualizace termínu dokončení dokumentace)
schválila konání kulturní akce 1. 9. 2012 k oslavě 100. výročí povýšení obce na
městys
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč z rozpočtu
Jihomoravskéhokraje na nákup nového dopravního automobilu
schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na revitalizaci Lopače (úprava termínu čerpání dotace)
schválila rozpočtové opatření č. 5
souhlasila s uložením 300 tun asfaltového recyklátu firmy H3 INŽENÝRSKÉ STAVBY,
spol. s r.o. na mezideponii v prostoru bývalé skládky v termínu do 31. 3. 2013 pod
sankcí ve výši 300 000,- Kč s protiplněním – opravou místní komunikace při ulici
Zahradní upraveným asfaltovým recyklátem v r. 2013 – žadatel následně od požadavku
upustil
souhlasila s provedením stavebních úprav vstupu (betonové skruže, kamenný okraj,
mříž) do Ostrovské vodní propasti za cenu do 30 000,- Kč
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vzala na vědomí informaci o škodách na majetku městyse (především tělesech
veřejného osvětlení), způsobenými bouřkou dne 20. 7. 2012 a o zajištění nových 8 ks
LED svítidel veřejného osvětlení a o zajištění výměny střešní krytiny na přístavbě
objektu kina

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 31. schůzi, konané dne 24. 7. 2012:
 vzala na vědomí žádost o revokaci usnesení zastupitelstva městyse č. 74/VII
Z/2012, kterým bylo schváleno využití pozemků p. č. 1731/7, 1731/8, 1731/14
a dalších pro výstavbu rodinných domů a pověřila starostu, vyzvat žadatele
k postupu podle čl. 4 jednacího řádu zastupitelstva
 schválila zřízení a provozování Profilu zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, v platném znění, prostřednictvím firmy RTS a.s., Brno
 vybrala na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup požárního
dopravního automobilu“ jako nejvhodnější nabídku firmy AUTECO BS, spol. s r.o,
Boskovice za cenu 789.900,- Kč vč. DPH
 schválila pořízení prvků dětského hřiště v „Dolině“ na Končinách
 schválila rozpočtové opatření č. 6
 schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
Turistické informační centrum ve výši 32 000,- Kč
 schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK pro městys Ostrov u Macochy ve výši 20 tis.
Kč na projekt „Ostrov u Macochy – Boží muka“ (Oprava Božích muk na Sadové)
 souhlasila s přesunutím vjezdu k RD č. p. 273 podle požadavku majitelů domu
 schválila nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 362
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 32. schůzi, konané dne 30. 8. 2012:
 nedoporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy revokovat usnesení
městyse č. 74/VII Z/2012, kterým bylo schváleno využití pozemků p. č. 1731/7,
1731/8, 1731/14 a dalších pro výstavbu rodinných domů
 vzala na vědomí informace o organizačním zabezpečení průběhu oslav 100. výročí
povýšení obce na městys a schválila text publikace, vydané ke 100. výročí povýšení
obce na městys
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy vzít na vědomí plnění
rozpočtu městyse za období 1-7/2012
 schválila rozpočtové opatření č. 7
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit rozpočtové opatření
č. 8
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit odkup pozemku p. č.
PK 1729/5 za cenu 10 Kč/m2 do vlastnictví městyse a směny pozemků






p.č. PK 1729/5 za pozemek p.č. PK 152
p.č. PK 1543 za pozemky p.č. PK 156 a p.č. PK 157
část p.č. 1734/1 za pozemky p.č. PK150 a PK1647/36
p.č. 1376/78 a p.č. st. 404/2 za část pozemku p.č. 1376/74
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schválila přijetí dotace ze SFŽP a SR v rámci OPŽP výši 3.415.740,30,- Kč na projekt:
„Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření“
schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK pro městys Ostrov u Macochy ve výši 64 tis.
Kč v rámci programu rozvoje venkova na projekt: „Inženýrské sítě pro 8 RD Vintok –
úroky z úvěru“
schválila smlouvu o dílo k realizaci chodníku ze zámkové dlažby před farou firmou
TEKOSTAV, spol. s.r.o. v ceně 110.207,- Kč. vč. DPH.
souhlasila s opravou části chodníku před RD č. p. 216 na náklady žadatelů – majitelů
domu
souhlasila se stavbou RD na pozemku p. č. 354/125 (poslední dům na Vintoku)
doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit program
VIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy, konaného dne 13. 9. 2012
schválila úpravu povrchu bývalé skládky odpadů na pozemcích část p.č. 354/1 a část
p.č. 505 uložením cca 1000 m3 výkopové zeminy firmy H3 INŽENÝRSKÉ STAVBY,
spol. s r.o. a rozprostřením stávají sutě a výkopové zeminy z výstavby inženýrských sítí
jako protiplněním firmou H3 INŽENÝRSKÉ STAVBY, spol. s r.o. s následným překrytím
zeminou (např. z výstavby tůní při akci Revitalizace Lopače) a osetím travou
vzala na vědomí informativní zprávu ředitele ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
o personálním obsazení školy pro školní rok 2012/2013 a o zajišťování
dodatečného povolení změny užívání části budovy základní školy pro umístění
Mateřské školy, včetně zajišťování přípravy nutných stavebních opatření
vzala na vědomí informativní zprávy starosty městyse o předpokládané dotaci
z Úřadu práce
na dalšího pracovníka, o uzavření smlouvy se Správou CHKO Moravský kras na
posečení mokřadu (jako každoročně) a o průběhu prací na akci Revitalizace
Lopače – práce probíhají bez problémů v souladu s harmonogramem

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na svém VIII. zasedání, konaném dne
13. 9. 2012:
 vzalo na vědomí plnění rozpočtu městyse za období 1-7/2012
 vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7
 schválilo rozpočtové opatření č. 8
 schválilo






odkup pozemku p.č. PK 1729/5 v k.ú. Ostrov u Macochy za cenu 10 Kč/m2
směny pozemků:
p.č. PK 1729/5 za pozemek p.č. PK 152
p.č. PK 1543 za pozemky p.č. PK 156 a p.č. PK 157
část p.č. 1734/1 za pozemky p.č. PK150 a PK1647/36
p.č. 1376/78 a p.č. st. 404/2 za část pozemku p.č. 1376/74

zrušilo usnesení ZM č. 74/VII Z/2012, kterým bylo na VII. zasedání Zastupitelstva
schváleno využití pozemků p. č. 1731/7, 1731/8, 1731/14 a dalších pro výstavbu
rodinných domů a současně schválilo zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků
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vzalo na vědomí zprávy o geofyzikálním průzkumu a o inženýrsko-geologickém
průzkumu území bývalé skládky odpadu na Končinách – pozemky část p.č. 354/1
a část p.č. 505, předložené na VII. zasedání Zastupitelstva městyse a uložilo Radě
městyse předložit Zastupitelstvu městyse ke schválení záměr prodeje těchto
pozemků pro výstavbu rodinných domů jednomu zájemci - developerským
způsobem
souhlasilo se zřízením věcného břemene na pozemcích p. č. 1648/1 a p. č. 1713 ve
prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s. a schválilo smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek ve vlastnictví obce p. č. 1648/1
a p. č. 1713 k přípojce NN nemovitosti č. ev. 4
schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy – povolení doplňkové
činnosti „Hlídací služba pro děti předškolního věku“
Ing. Květoslav Pekárek, místostarosta

PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 10. 2012
Beseda se seniory k prevenci kriminality – Kino
18.30

6. 10. 2012
Okresní kolo závodů ml. hasičů Plamen – areál KD
8.00
19. 10. 2012
Svoz velkoobjem. a nebezpečných odpadů – náměstí
16.00 – 17.00
20. 10. 2012
Svoz velkoobjem. a nebezpečných odpadů – Jednota
9.00 – 10.00

1. 12. 2012 – 2. 12. 2012 Vánoční výstava - Kino

2. 12. 2012
Rozsvěcování vánočního stromu – náměstí
15.30
13. 12. 2012
IX. zasedání Zastupitelstva městyse – Kino
18.00
16. 12. 2012 Vánoční koncert - Kino
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