NEVĚRY
Letos jsem se dopustil nevěry na rakoveckých bledulích. V minulých letech jsem šel do
Rakovce i opakovaně, abych je zastihl v největším rozkvětu, tentokrát jsem je úplně
vynechal. Dal jsem přednost údolí Chlébského potoka. Nebylo to prvoplánové rozhodnutí,
měl jsem co činit nedaleko a tak jsem toho využil.
Bylo to velkolepé. Hned na konci vesnice, hned za poměrně velkým parkovištěm
s prodejnou občerstvení, mě vítal „lán“ bledulí v plném květu veliký asi jako polovina
plochy, kterou obsadily tyto květiny v Rakovci. Pak chvíli nic, jen pár kopečků kolem
potoka a blátivá cesta, ale také cca dvě desítky turistů v protisměru, kteří evidentně
přijeli ze stejných důvodů jako já a skýtali tedy naději, že za zatáčkou ještě něco uvidím.
A skutečně jsem viděl, až oči přecházely. Ten úvodní „lán“ bledulí byl jen reklamní
ukázkou, a nebyla to reklama klamavá. Přede mnou se objevovaly další a další ještě vetší,
občas vystřídané jenom úzkou bledulovou stužkou na březích potoka. Více, než lesní
údolí, to připomínalo velikou zahradu. Všechny ty kytičky tu vyrostly samy, nikdo je sem
nevysadil, nikdo je neopečovává a kupodivu také nikdo neničí. Opravdu velkolepá
záležitost.
Ušel jsem víc než kilometr a pořád jen bledule, bledule, bledule. Už mě to přestávalo
bavit. Když je něčeho moc, přestává to být zajímavé. Když jsem před pár lety po cestě
z Řícmanic do Babic nečekaně potkal jediný kopeček sněženek, byl to malý svátek. Strávil
jsem u nich půl hodiny. Dal jsem si záležet na fotografování, pak jsem se jen díval, snědl
jsem v této milé společnosti svačinu, nakonec jsem ještě pořídil foto na rozloučenou,
které se pak několik týdnů skvělo jako tapeta na monitoru mého počítače a dostalo se i do
jedovnické kabelové televize. U Chlébského bylo těch bledulí nějak moc, takže jsem byl
nakonec docela rád, když se cesta zvedla od potoka vzhůru do kopce. Žádné pokušení
porušit zásady pro pohyb v chráněném území a pokračovat dál mimo cestu kolem potoka,
i když „lány“ bledulí ještě nekončily.
Je rozdíl mezi supermarketem a malým vesnickým obchůdkem. Je něco jiného, když si
můžu kdykoli v jakémkoli množství napustit vodu z kohoutku, a když v parném létě už
nemám co pít a teprve po dvou hodinách cesty najdu studánku, která ještě nevyschla.
A kdoví, proč zájmem veřejnosti o kolektivní sporty neotřesou ani opakované neúspěchy,
podvody a jiné prohřešky sportovců i funkcionářů, zatímco těm, kdo se věnují sportům
individuálním, se věnuje trvalejší pozornost až tehdy, když uspějí na mistrovství
republiky.
Je nám dobře, když máme něčeho hodně. Když je při oslavě na stole mnohem více jídla
a pití, než jsme schopni zkonzumovat. Když máme ve skříni bohatý výběr oblečení pro
každou příležitost, a když nám televize nabízí ještě bohatší výběr programů, který navíc
můžeme dále rozšiřovat pomocí dalších moderních vymožeností. Když máme fotoaparát
s rozlišením 12MP, ačkoliv je kvalita a velikost objektivu neumožňuje využít. Atd. Atd.
Náš život pomalu a nenápadně ztrácí lidské rozměry. A my se divíme, proč jsme tak
uhonění, proč pořád nemáme čas. Dovolená je příležitostí vrátit se k tomu, co opravdu
potřebujeme, k prostým základním věcem. Příležitostí vyzkoušet, jak chutná suchý krajíc
chleba, když máme opravdu hlad a ne jen chuť na jídlo. Jak dobrá je čistá voda. Jak na
člověka působí ticho. Vyměnit monitor či obrazovku za pozorování mraků na obloze,
vody v potoce nebo plamenů ohně. Vypnout rádio a zazpívat si s dobrými lidmi nebo
s nimi vzpomínat na dobré události.
Možná při tom objevíme, že značná část toho, co nás trápí a honí a nenechá v klidu, je
důsledkem naší nevěry jednoduchým základním lidským potřebám a paradoxně také naší

2

lenosti něco změnit, opustit vyjeté koleje, vybočit z řady. A s tím se dá něco dělat. Je to
lepší, než nadávat na to nezměnitelné.
Václav Trmač, farář

POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE – R. 1956/57
Poloha obce
Obec Ostrov je rozestavěna podél silnice sloupské a jedovnické a je rozdělena na
několik částí, které mají svoje jména. Nejstarší částí obce jsou ,,Dědina“ a „Podsedky“.
První je stavěna do tříhranu a to ode dvora na pravé straně řadou usedlostí ke hřbitovu,
levá strana vede zpět ke kostelu. Příčná řada usedlostí ode dvora až po školu jmenuje se
,,Svisle“. Část podél silnice od rybníka až po mlýn jmenuje se ,,Podsedky“. Na opačnou
stranu od Svislů na stráni roztroušené domky jmenují se na ,,Skále“, podél silnice
rozložená část jmenuje se ,,Bělá“. V údolí je rybník, nad nímž po levé straně jsou
,,Žaborky“, na pravé straně od myslivny na stráni nahoru k lesu je ,,Lesá“. Nejnovější část
obce od r. 1912 je vystavěna na pastvisku až za větrný mlýn a jmenuje se ,,Končiny“.
K Ostrovu patří také samota zvaná ,,Vintoky“. V horní části Ostrova stojí na samém okraji
náhorní roviny kostel, zasvěcený sv. Maří Magdaléně. Před kostelem stojí pod lipami
velký kříž a socha sv. Jana Nepomuckého. U kostela je malý hřbitov, na němž se od r. 1902
nepochovává. Nadmořská výška je 492 m.
Popis obce
K 1. 1. 1957 počítá naše obec 320 domků. Nová čtvrť na Končinách je z pálených cihel,
větší a starší část vesnice je z kamene a hliněných cihel. Krytina na stavbách je většinou
křidlice, z menší části eternit a břidlice. Na dvou domcích a to č. 110 a 43 jsou dosud
doškové střechy. Na rozcestí u hřbitova pod velikou lípou stojí kaplička. V Dědině
v malém parčíku je pomník patřící obětem druhé světové války. Před budovou MNV je
pomník ostrovského občana Rudolfa Terera, který byl popraven r. 1942 v Berlíně jako
protifašistický bojovník. Jako přírodní zvláštnosti jsou zde krápníkové jeskyně Balcarka
a Císařská. Je zde také několik závrtků, ve kterých se ztrácí značné množství vody.
Obyvatelstvo
Obec má k 1. 1. 1957 1250 obyvatel, z nichž je většina zaměstnána v kovoprůmyslu
v Blansku, Adamově a Brně, zbytek obyvatelstva se zabývá zemědělstvím. Převládá
náboženství římskokatolické, menší část občanů je bez vyznání. Životní úroveň obyvatel
je celkem dobrá, poněvadž občané jsou velmi pracovití. V obci je 296 radiopřijímačů, 5
osobních automobilů, 2 auta dodávková a 1 nákladní, 1 traktor a 95 motocyklů. 165
občanů pobírá důchod, mezi nimiž je 7 důchodů sociálních a celková částka činí
v penězích přes 68.000 Kčs měsíčně. Požárníci mají moderní automobilovou stříkačku.
Politický a veřejný život
Řídícím orgánem v obci je Národní výbor, jehož členy jsou:
předseda Josef Novák č. 304, tech. Úředník, ,,Metra Blansko“
Jan Pernica č. 285, tajemník M N V v místě
Josef Kuběna č. 61, vedoucí stolařství v místě
Jan Šamalík č. 66, soukromý zemědělec
Josef Tauš č. 134, kotlář ,,Slatina“, n. p. Slatina
Jaromír Přikryl č. 278, zedník, ČKD Blansko
Josef Vašíček č. 230, zámečník, ČKD Blansko
Jaroslav Šebela č. 159, slévač, ČKD Blansko
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František Pernica č. 9, soukromý zemědělec
Marie Janoušková č. 267, prodavačka v ,,Jednotě“
Noemi Klenová č. 34, učitelka místní školy
Rudolf Kuběna č. 202, dílovedoucí, ,,Adamovské strojírny“
Při MNV je rada žen a následující komise: zemědělská, stavební, bytová, finanční
a kulturní.
Zemědělství
Od roku 1953 je v naší obci Jednotné zemědělské družstvo – J Z D. – s výměrou 96 ha
orné půdy a 148 ha půdy zemědělské, ostatní půdy obdělávají soukromně hospodařící
zemědělci. Podobně o J Z D je vše rozvedeno v kronice.
Obchody a živnosti
V obci jsou dva obchody s potravinami – mlékárna a prodejna pečiva, obchod
s textilem, vše pod názvem ,,Jednota“, s řízením socialistickým. Pod tímtéž názvem jsou
zde tři hostince a to u ,,Zouharů“ č. 6, u Grossů č. 150, a u Němců č. 19, kde je také
prodejna masa. V domě č. 87 je pekárna, kde peče chléb Tannenberger a patří pod
,,Pekárny“ Brno. Jmenovaný má také v provozu na ,,Žlebě“ kamenolom, patřící pod firmu
,,Hlubná“. V domě č. 61 je sklářství s vedoucím Jos. Kuběnou a spadá pod Okresní stavební
podnik Blansko. Opravna obuvi ,,Glenora“ je v domku č. 295, kde pracuje místní občan
Rudolf Horáček, který je také hrobařem. Pobočka Státní spořitelny města Blanska je ve
farní budově č. 78. Soukromé živnosti u Františka Kuchaře č. 103 – kolařství a u Františka
Nečase č. 178 – kovářství.
Sociální a zdravotní poměry
V dolní části vesnice v ,,Podsedkách“ v domě č. 34 je zřízeno zdravotní středisko se
zubním ambulatoriem. Vedoucí zdravotního střediska je MUDr. Jaroslav Klen, do
zdravotního ambulatoria dojíždí MUDr. Ludmila Siňavská ze Sloupu. V osmileté škole ve
dvoře je ,,Družina“, v prázdninách tam bývá ,,Žňový útulek“. Je tam moderně vybavená
kuchyň a prostorná jídelna. Obec má vodovod a elektrizaci, obecní rozhlas s 12 ampliony.
V dalším čísle si přiblížíme události z roku 1956.

PODĚKOVÁNÍ A VÝZVA
Chtěla bych touto cestou za Svaz tělesně postižených občanů v Ostrově, ale možná
také za Vás ostatní, kteří navštěvujete místní hřbitov, poděkovat paní Drahušce Dostálové
za vzornou péči o hrob. Nejedná se ale o hrob, ke kterému ji váže nějaké rodinné pouto. Je
to hrob s pomníkem z roku 1922 a je to pocta padlým občanům Ostrova z války roku
1914 – 1918. O tento hrob se stará od doby, kdy Ostrov slavil výročí Sjezdu rodáků a kdy
na výzvu úřadu městyse byl požádán Svaz tělesně postižených o úpravu hrobu. Paní
Dostálová se tohoto úkolu ochotně ujala a jak to již tak obyčejně bývá, tento úkol jí zůstal.
Vykonává ho ale svědomitě a s láskou vysazuje dvakrát do roka květiny, hnojí a zalévá.
Často a ráda se u hrobu zastavím a mrzí mě, že nejsou na pomníku všechny fotografie,
které by tam mohly být. Nepátrala jsem v minulosti, ale na pomníku je vyhrazeno 17 míst,
3 fotografie prokazatelně byly umístěné, ale nejsou k dohledání a na pomníku je 5 fotek.
Obracím se proto výzvou na rodiny těchto padlých, zda nemají ještě nějaké dobové
fotografie svých předků, kteří by právem na tento pomník patřili. Vyhotovení
keramických fotografií zajistíme.
Anežka Šenková
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NOVÝ PROJEKT OBECNÍ KNIHOVNY
V letošním školním roce se
Obecní knihovna Ostrov u Macochy
přihlásila do projektu „Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka“.
Projekt je organizován Ústavem
pro informace ve vzdělávání –
Národní pedagogickou knihovnou
Komenského a je podporován
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Cílem projektu je rozvoj četby
hned od prvních měsíců školní
docházky dětí a vytvoření základů
návyku
pravidelného
čtení
a potřeby využívat pro získávání
vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.
Přihlašovatel se žáky prvního ročníku pracuje nad rámec ŠVP. Odměnou je dětem
Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro
účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let.
Projekt je určen pro žáky 1. ročníku. Po ústní dohodě s ředitelstvím ZŠ Ostrov
u Macochy se žáci místní základní školy do projektu zapojili. Přihlašovatelem byla Obecní
knihovna Ostrov u Macochy a ta také všechny aktivity pro děti připravila.
První aktivitou byla návštěva knihovny, která se konala v měsíci listopadu. Děti se
seznámily s pravým účelem a pracovní náplní současné knihovny, prohlédly si knižní
novinky, seznámily se s pojmy – spisovatel, autor knihy, název knihy. Dále se naučily
poznávat, jak se třídí literatura pro děti a mládež. Také nechyběla ani prohlídka všech
místností knihovny a pěkná pohádka od Jiřího Žáčka. Všechny děti paní knihovnice
rovněž seznámila s projektem „Celé Česko čte dětem“.
Další aktivita proběhla ve čtvrtek 7. 4. 2011. Tentokráte si pro děti paní knihovnice
připravila čtení z knih. Prvňáčci si vyzkoušeli svůj postřeh a pozornost. Zaposlouchali se
také do knihy Vítězslavy Klimtové Lexikon strašidel. Domů si každý prvňáček odnášel
vymalovánky strašidel. Cílem tohoto setkání bylo ukázat dětem kouzlo knihy
a mnohotvárnost práce s ní.
Třetí aktivita trvala celý týden, a to od 11. dubna, kdy hodiny čtení ve škole probíhaly
jinak. Děti nečetly ze slabikáře, ale povídaly si a četly ze spousty zajímavých knih, které si
přinesly z obecní knihovny. Na konci týdne děti čekal vědomostní kvíz, kde měly ukázat,
jak se během celého týdne snažily. Kvíz dopadl výborně. Děti prokázaly, že během celého
týdne dávaly pozor a že si osvojily spoustu nových vědomostí.
Poslední aktivita proběhla v úterý 17. května 2011. V tento den do ZŠ Ostrov
u Macochy zavítal současný ilustrátor dětských knih pan Jiří FIXL a s dětmi pobesedoval
zejména o práci ilustrátora, o ilustracích a přidal několik ukázek z knihy „Škola je samá
legrace“. Také si děti vyzkoušely ilustrovat báseň.
Protože se ostrovským prvňáčkům podařilo všechny aktivity splnit, čeká je
zasloužená odměna, kterou si vyzvednou koncem června v místní knihovně.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice

5

O SNECH A REALITĚ
Jednoho dne si manželka od kolegyň z práce přinesla narozeninový dárek. V objemné
krabici bylo úhledně zabaleno šest solárních lampiček ve tvaru motýlů, vážek a kolibříků.
Oku lahodící zahradní dekorace, což o to. Když jsem se však zeptal, kam že tento dárek
umístíme, dostalo se mi logické odpovědi – přece na zahradu! Žena tedy popadla krabici
s dárkem a odkráčela rovnou směrem k našim záhonkům u kulturního domu. Když jsem
poznal, že svůj úmysl míní opravdu vážně, zděšeně jsem za ní vyběhl. „To snad nemyslíš
vážně! Vždyť tady ta nebohá zvířátka nemají šanci dožít zítřka!“ Nejprve jsem sklidil
nechápavý pohled člověka, který v naší obci bydlí teprve šestnáct let, takže některé
místní zákonitosti mu ještě unikají. Po chvíli přesvědčování však manželka přece jen
uznala, že navzdory plotu a zamčené bráně by na zahradě u kulturního domu byl osud
svítících dekorací opravdu rychle zpečetěn a začala tedy hledat jiné místo k jejich
důstojnému umístění. Můj návrh umístit narozeninový dárek na zahradu nebo louku za
domem neuspěl.
Musel jsem však uznat, že argument, že je přece hezké vyzdobit si předzahrádku před
okny směrem k silnici, má jistou logiku. Nakonec jsem i já podlehl vidině upraveného
trávníku s květinami a milými, byť mírně kýčovitými dekoracemi, které potěší oko
a stávají se často i objektem zájmu procházejících dětí. Na základě zkušeností rodilého
obyvatele naší obce jsem však manželku přesvědčil, že místo šesti lampiček bude bohatě
stačit umístit jen tři a druhou polovinu dárku z krabice vybalíme až za nějaký čas. Přece
jen mě zajímalo, jak to dopadne. Třeba nebude tak zle. Čáp a žába spolu již nějaký ten rok
nerušeně sdílí trávník před domem bez úhony a na rušný provoz kolem venkovního
posezení u dolního pohostinství si zvykli stejně tak, jako my všichni poblíž a kupodivu
nevadí ani návštěvníkům procházejícím v nočních hodinách kolem a konajícím potřebu
na přilehlých trávnících. Na základě této úvahy jsem tedy sám sebe přesvědčil, že svítící
hmyz má jistou šanci na přežití.
Uplynul týden, včetně víkendu s rušným nočním provozem kolem, a zatímco solární
drobotina si dál vesele zářila do noci, já si pomalu začal klást otázku, jestli to, co považuji
za realismus, není již náhodou pesimismus. Co když jsem pesimista, který v lidech začíná
vidět to negativní více než to pozitivní? Vždyť jsem byl přesvědčen, že výzdoba před
domem bude zcela jistě ukradena a zatím? Nic se neztratilo! Měl jsem přece jen
z narozeninové krabice vybalit vše… Následující události mě však z roviny snů vrátily
zase zpět na ostrovskou pevnou zem.
Sobota 4. června byla krásným slunečným dnem. Hasičská soutěž se ten den vydařila,
navíc proběhlo i fotbalové utkání, takže zcela obsazené posezení před kulturním domem
v pozdně večerních hodinách nevzbuzovalo potřebu zvýšené obezřetnosti. Nakonec, když
nevadí svítící drobotina návštěvníkům pohostinství, proč by vadila zpozdilým
účastníkům soutěžních klání? I když jsem si po zkušenostech z podobných akcí
v minulosti přeci jen kladl otázku, zda by nebylo moudré před domem na noc uklidit vše,
co lze odnést, zvítězil ve mně optimista. Vždyť tam přece sedí samí slušní lidé! A navíc,
než něco pořád schovávat a zase znovu rozmisťovat, to tam raději nemít nic. A spokojeně
jsem usnul.
Ráno jsem rutinně nahlédl do předzahrádky a ouha! Svítící drobotina odletěla! Asi se
jí u nás nelíbilo. Možná jí některý z nočních kolemjdoucích dal lepší nabídku k místu
pobytu. Ale to není všechno! Čáp, který trávil několik sezon stáním na jedné noze
uprostřed trávníku, odlétl také! Jen osamělá žába smutně kouká na kameni. Asi zůstala
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nepovšimnuta nebo ještě hůře – nelíbila se! Kdyby tak mohla mluvit. To bychom se
nestačili divit…
No, nevadí. Sny se rozplynuly a já se uklidnil tím, že nejsem pesimista, ale realista.
Moje maminka to vše hezky završila bezelstnou otázkou: „Proč to tam dáváte, když víte,
že to ukradnou?“ Jenže to je právě to, na co neumím odpovědět. Snad proto, že být
snílkem je lákavější než být realistou…
PS: Kdybyste viděli přilétat na některou zahrádku čápa s doprovodem solární
drobotiny, tak se ho prosím zeptejte, zda neletí směrem od kulturního domu ☺
Mgr. Josef Škvařil

POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Kde? I když si to někteří nemyslí, v naší obci. Pro koho? Přece pro všechny, kdo mají
zájem se zvednout a projít se a podívat se na něco jiného, než na obrazovku televizoru či
počítače. Akce by měly zlepšit a podpořit soudržnost obce, vztahy mezi občany, odlehčit
od každodenních starostí. Je jedno, jestli se jedná o koncert pro maminky nebo fotbalový
zápas nebo závody hasičů apod.
Nesouhlasím s těmi, kdo neustále opakují, že „tady chcípl pes“ a přitom je neuvidíš
jinak, než cestou z práce nebo do práce, případně na nákup.
Přemýšlím, jestli je takový problém výškový rozdíl mezi částmi obce, který znamená,
že ať se akce koná kdekoliv, vždycky se šlape jednu cestu do kopce, anebo jestli jsme už
tak zlenivěli, že se nám prostě nechce. To si každý musí srovnat sám se sebou.
Pro ty, kteří vítají každou příležitost „vytáhnout paty“ z domu, je možností dost. Vyjít
z domu, podívat se, jak nám stárnou děti, promluvit se spolužákem, či sousedem, probrat
politickou situaci nebo získat nápad na podnikání atd., mohou při jakékoliv akci, která se
v obci koná.
Vždyť přece opravdu nejde o to, že mne ten fotbal ale přece vůbec nezajímá, nebo že ti
hasiči jen pořád běhají a stříkají do terče, ale o to, že když se této „zábavy“ nabažím, tak
vidím, že se zase někdo oženil, čeká nebo už má potomky, pěkně, jako já, zešedivěl, zhubl,
narostlo mu bříško, má ty a ty starosti a já tyhle. A ten mi dokonce může pomoci a ten má
známého nebo ví o firmě,…
Takto to na vesnicích vždycky bývalo a já vím, že nejde všechno úplně vrátit, ale znám
spoustu obcí, kde to pořád takto funguje a kde se opravdu na různých akcích sejde celé
osazenstvo obce, věkem nerozlišeno, protože každý si najde zábavu, vyhovující jemu
samému.
Na akce hasičů zveme všechny stále a nebývají to jen závody, které by se mohly zdát
pořád stejné. Pořádáme i další akce, určené všem.
I když mi to nedá a úspěchy, zejména našich mladých, se musíme pochlubit. Poháry,
které už téměř nemáme kam ukládat, nejsou výsledkem dlouholetých klání, ale celkem
krátkého časového úseku letošního roku.
Naše zásahová jednotka nemá, bohudíky, mnoho příležitostí k výjezdu, a tak sportovní
tréninky a závody udržují jak techniku, tak lidský faktor v jakési pohotovosti. O tom jsme
se mohli přesvědčit i 3. června při cvičném zásahu ve škole, o kterém je psáno jinde.
Budiž dodáno, že se hasiči neomezili jen na tento zásah, ale že ve škole s dětmi strávili
téměř celé dopoledne a spojili ukázku i s preventivní přednáškou a prezentací
o vyhlašování požáru, o problematice protipožárních opatření apod. Snad to dětem
přineslo víc, než jen „vzrůšo“ při zásahu.
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Závody pro dětská družstva, které se konaly hned druhý den ke Dni dětí, byly opět
úspěšné tím, že vyšlo počasí, dětem opět na závěr vrtulník shodil sladkosti a znamenalo
to obstát v konkurenci dalších 15 družstev. Výsledky jsou započítávány do pořadí Okresní
ligy mládeže, a tam si naši mladí nestojí vůbec špatně. Letos se totiž účastní této okresní
soutěže, což ale znamená téměř každý víkend závody a to někdy i dvoje za den či víkend.
O stále rostoucí kvalitě přípravy některých mladých nadšenců svědčí i získání druhé
výkonnostní třídy v požárním sportu (a uniknutí první o pár setin sekundy) Jirkou
Vymazalem.
Také naši dorostenci se mohou pochlubit, protože se svými výsledky dostali až do
krajské soutěže, kde vůbec neudělali ostudu.
11. června vyhráli naši muži okrskovou soutěž ve Vilémovicích, takže budou
reprezentovat okrsek na okrese, ženy byly druhé, žáci obsadili první a druhé místo.
I další víkendy znamenají další závody, kdo sleduje naše stránky
(www.sdhoum.websnadno.cz), výsledky jistě zná. Pro ostatní budiž dostatečnou informací,
že se v Okresní lize mládeže drží naši mezi prvními. I muži a ženy své výkony neustále
zlepšují, zúčastňují se závodů Velké ceny Blanenska i Prostějovska.
V letošním roce získal náš sbor možnost pořádat noční závody jako závod Velké ceny
Blanenska, což znamená nemalé organizační a pořadatelské starosti. Tímto vás všechny
srdečně zveme.
Zveme i ty, kteří by měli zájem jet s námi 9. července na zájezd do Vizovic a Luhačovic.
Také srdečně zveme na ostrovské hody, kdy zase hodláme zpestřit nabídku hodového
občerstvení.
Na podzim nás čeká s největší pravděpodobností organizace okresního branného
závodu, který je součástí celoroční hasičské hry Plamen. Protože se jedná rozsahem
o velkou akci, budou nám pomáhat i sbory našeho okrsku.
Takže snad vidíte, že se snažíme něco dělat, aby ta naše obec žila více společně.
Můžete nás v naší snaze podpořit a alespoň se přijít podívat.
Za SDH Ostrov u Macochy
Jarmila Krbečková

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Již třetím rokem je obecní knihovna místem, kde jednou za 14 dní přicházejí děti
mladšího školního věku a předškoláci se svými rodiči a společně hledáme kouzlo,
ponaučení a legraci v knihách při společném čtení.
I v letošním roce se projekt vinul ve dvou rovinách.
Děti předškolního věku navštěvovaly
knihovnu samy. Společná setkání se odvíjela
v duchu povídání si o knihách, které dětem
doma pravidelně čtou rodiče nebo
prarodiče. Děti jsou pak v roli hodnotitelů
a za čtení dávají rodičům známku.
Samozřejmě, že nechybělo ani spousta
dalších úkolů z knih a to takových, aby děti
objevovaly krásu psaného slova.
Předškoláci chodili do knihovny
v doprovodu zejména svých maminek
a ukázali, že i tak malý človíček je pozorný,
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vnímavý, má smysl pro povinnost a umí si hrát.
V měsíci únoru a dubnu jsme se sešli všichni na pracovních dílnách a vyrobili jsme si
kočičky, chobotnice a housenky zejména pro radost.
Třetí ročník máme za sebou. Děkuji touto cestou všem účastníkům obou projektů
a těším se na další ročník, který začne v říjnu.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice

FOTBALISTÉ ÚKOL SPLNILI – ZACHRÁNILI SE VE III. TŘÍDĚ
Po nevydařeném podzimu nemohli mít naši fotbalisté ani jiné ambice než záchranu.
Úkol to ovšem nebyl snadný, neboť jsme si v průběhu podzimní části nevypracovali
zrovna dobrou výchozí pozici. Ve čtrnácti utkáních jsme totiž získali pouhých 10 bodů za
3 vítězství, 1 remízu a hned 10 proher, při pasivní bilanci 17:38. Do jarní části sezóny
nám přišel pomoci se záchranou dlouhodobě nejproduktivnější hráč našeho mužstva –
Mirek Gross, který na podzim hostoval v divizním Blansku. Další významnou posilou byl
Zdeněk Kubica, jemuž skončila hokejová sezóna a také on se rozhodl nám pomoci se
záchranou. V přípravě naše mužstvo ovšem nepodávalo přesvědčivé výkony, navíc se
dlouhodobě zranil Radek Randula. Ani úvod jarní části si nevyvedl. Po dvou prohrách se
naše mužstvo dokonce ocitlo na samém chvostu tabulky a kdekdo nás již viděl ve
fotbalovém „pralese“.
Zlom nastal na hřišti favorizované Lipůvky, kde jsme dokázali překvapivě zvítězit a od
té doby pravidelně získávat tolik potřebné body. Kolo před koncem soutěže tak máme
zajištěný start ve III. třídě i pro příští sezónu. Během jarní části jsme dokázali z prozatím
11 odehraných utkání hned 6krát zvítězit, jednou jsme hráli nerozhodně a 4krát jsme
odcházeli poraženi, to vše při skóre 31:22. O čelo tabulky střelců se sympaticky přetahuje
Luboš Dáňa (16) s Mirkem Grossem (15). Nyní je třeba mužstvo připravit na další ročník
tak, abychom nehráli o záchranu téměř do konce sezóny. Velmi přitom záleží, kolik hráčů
z úspěšného jarního mužstva bude chtít odejít a naopak kolik případných posil získáme.
Dorostenecké družstvo je na tom o poznání hůř. Celou sezónu se potýkalo
s obrovským nedostatkem hráčů, do většiny zápasů nastupovalo v početním oslabení
a tak ani není divu, že se kluci protrápili k poslednímu místu ve své soutěži. Z důvodu
nízkého počtu dorostenců tak nebudeme pro příští sezónu toto družstvo ani přihlašovat.
Hráči této věkové kategorie mohou přejít do jiného mužstva v okolí, která mají s počtem
dorostenců podobné problémy. Po několika letech tak budeme postrádat jakékoliv
mládežnické družstvo.
Ing. Ondřej Hudec,
TJ Ostrov u Macochy

MED
Od pradávna se k němu vzhlíží s úctou – je totiž něco jako přírodní antibiotikum.
Možná proto se mu říká tekuté zlato. Med jako pokrm hodný bohů hrál roli
v náboženských slavnostech na celém světě. Například podle řecké mytologie skrývaly
nymfy malého Dia před otcem Kronem a krmily jej mlékem a medem. Staří Řekové
a Římané věřili, že med pomáhá hojit rány. Dlouho před objevením včelařství si člověk
doby kamenné začal cenit medu divokých včel pro jeho vzácnost a chuť. Později se naučil
nejen med včelám z úlu brát, ale také jim pomáhat a starat se o ně. Než se začal
v evropské kuchyni používat cukr, hlavním sladidlem byl med. Používal se zejména do
kaší, některých druhů chleba, nápojů, ale i masitých jídel. V Evropě, kde byl cukr vyhrazen
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pro vyšší a nižší šlechtu, med jako sladidlo používaly zejména chudší vrstvy. Na konci
17. století se však cukr stal univerzálním sladidlem a med lahůdkou, kterou je doposud.
Po 2700 let byl med také užíván pro léčení chorob. Bylo vědecky prokázáno, že právem,
protože má antibakteriální účinky. Med byl odjakživa opěvován jako afrodiziakum a elixír
mládí. Vyrábějí jej včely z rostlinného nektaru. Je směsí vody a dvou jednoduchých cukrů:
fruktózy a glukózy. Pokud nemáte děti, abyste jim vysvětlovali, co včeličky dělají a proč
vyrábějí med, tak jste se určitě dlouho nezamysleli nad tím, jak důležitou úlohu na světě
mají. Jsou drobné a v podstatě všude, až si jich člověk často ani nevšimne. Kdyby však
nebylo včel, rostliny by neměl kdo opylovat, tím pádem by se nemohly rozmnožovat
a vymřely by. Bez rostlin bychom my a ani zvířata neměli dostatek kyslíku. Jsou to tedy
včely, kterým vděčíme za to, že udržují život na Zemi. Věřím, že pokud si čtete tento
článek, dostali jste chuť na čerstvý rohlíček, nebo chléb s máslem a namazaný zlatým
a voňavým medem. Ti nedočkaví to mohou udělat právě teď, ale ti z Vás, kteří se o medu
a výrobcích z něho chtějí dozvědět něco víc, si musí ještě chvíli počkat. V podzimních
měsících připravujeme prodejní výstavu medových výrobků spojenou s povídáním
odborníků. Na Vaši účast se budeme velice těšit.
Tuto akci pro Vás připravuje Kulturní komise úřadu městyse a Svaz tělesně
postižených občanů
Anežka Šenková

ORIFLAME – ŠVÉDSKÁ KOSMETIKA V OSTROVĚ U MACOCHY
Švédsko je pátou největší zemí v Evropě, s devíti miliony obyvatel. Je plné přírodních
krás s rozkvetlými loukami a poli na jihu, s tundrou na severu, zelenými kopci na západě
a se skalnatými ostrovy podél pobřeží. Švédové milují přírodu, dobře se o ni starají
a vychutnávají si její krásu a všechen užitek, který jim za to denně poskytuje. Jsou právem
hrdi na svoje hlavní město Stockholm, kterému dali přezdívku “plující krása“. Švédové
jsou velmi milí a příjemní lidé, kteří přinesli světu mnoho nápadů – zápalky, bezpečnostní
pás do auta, kartonové obaly Tetra Pack, nábytek nebo Ikea. Ze Švédska taky pochází
malá Pipi Dlouhá punčocha a Děti z Bullerbynu. Ve Stockholmu se každoročně udílejí
Nobelovy ceny. Švédsko je konstituční monarchie, v jejímž čele stojí král Karel XVI.
Gustav a její Výsost královna Silvia.
Švédové využívají produkty přírody pro výrobu kosmetiky, kterou používají již malé
děti. Oriflame je přírodní kosmetika, kterou založili v roce 1967 Jonas a Robert af
Jochnick. Dnes je světovou kosmetickou značkou. Není k dostání na běžném trhu,
zakoupit si ji můžeme přes katalog a od prodejců kosmetiky. Nabízí široký sortiment
pleťové, tělové, vlasové kosmetiky a další produkty i nekosmetické. Je známa svými
krásnými dámskými i pánskými vůněmi.
V naší obci jsme se mohli s touto kosmetikou seznámit 29. března 2011 v místní
lidové knihovně. Reprezentantka Oriflamu paní Bártová z Boskovic nás seznámila
s historií této kosmetiky, s širokou škálou výrobků v novém katalogu a s jejím použitím.
Pro každého byl přichystán katalog zdarma a malý dárek a spoustu vzorků kosmetiky
a vůní, které si každá z nás mohla hned vyzkoušet.
S paní Bártovou jsme strávily velmi hezké a příjemné odpoledne i přesto, že zájem
z řad našich žen byl velmi malý.
Děkuji paní Bártové za její ochotu a trpělivost, panu starostovi Ing. Hudcovi a paní
Mgr. Švrčinové za jejich vstřícnost.
Mgr. Ivanka Hudcová
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OSTROVY – ČÁST III.
Ostrov, který spolu navštívíme dnes, leží v Chráněné krajinné oblasti Blaník, pár
kilometrů jihovýchodně od Vlašimi. Spolu s dalšími devíti obcemi tvoří společenství,
zvané Mikroregion Blaník. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 371 m, protéká jí řeka
Blanice (Vlašimská), v současnosti je zde trvale hlášeno kolem šedesáti obyvatel. První
zmínka o obci pochází z roku 1411, kdy jí držel Záviš z Ostrova. Ves dostala jméno zřejmě
podle polohy v zákrutu řeky, vytvářející v těchto místech skutečný ostrov. Letos zde tedy
proběhnou oslavy 600. výročí, podobně bude slavit i naše město (Ostrov u Karlových
Varů), které ovšem má v rodném listě už roků 680. Z památek na věky minulé se v obci
dochovaly dvě roubené komory z jedlového dřeva, trámový špýchar a několik železných
křížů v kamenných sloupcích. Dominantou obce je kaplička z roku 1907, zasvěcená
sv. Janu Nepomuckému. Nedaleko najdeme významný skalní pramen, který již od
nepaměti napájí obecní studánku, zvanou místními Haltýř.
V roce 1926 proběhla elektrifikace a první svícení je zaznamenáno 15. ledna 1927.
Sbor dobrovolných hasičů své počátky klade do let 1956 – 57. Obec byla dříve spojena se
sousedy z Velíše, v roce 1992 se ale osamostatnila a byl zvolen první starosta. V současné
době se v katastru nachází řada objektů využívaných hojně k rekreaci. Veliká louka
u řeky, místními zvaná Ostrůžek, slouží, hlavně v letních dnech a večerech, jako taneční
parket pod širým nebem. Soukromý sektor produkuje například krby a dřevěný nábytek,
ale hlavně zde opět najdeme koníčky. Místní farmy zajišťují ustájení, přepravu a výcvik.
Cílem je i rozvoj agroturistiky, hipoterapie (využití léčebných účinků jízdy na koních),
obnova venkovských usedlostí a vesnických tradic. Za významnou osobnost obce lze
považovat podblanického malíře S. Zapletala, který zde v současnosti žije. Touto
informací se také s malou obcí Ostrov rozloučíme a v příštím pokračování na shledanou
v okrese Chrudim.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Podporované byty jsou hotové
Ve druhé polovině loňského roku jsme
vedle samoobsluhy ve spodní části obce
začali s výstavbou podporovaného bydlení.
Projekt zahrnul 9 nízkoenergetických bytů,
podlahová plocha každého z nich jen těsně
převyšuje 30 m2.
Stavba probíhala velmi rychle, dílo bylo
dokončeno a předáno již koncem dubna, tedy
za 8 měsíců od prvního kopnutí do země.
Celkové náklady na výstavbu přesáhly 10,1
milionu Kč. Z toho 5,85 mil pokryla
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zbylou část, tedy cca 4,25 mil. Kč, doplatila obec. Peníze investované obcí se budou
z nájemného vracet téměř 24 let, a to bez započítání budoucích oprav.
V současné době registrujeme 8 zájemců o bydlení, z nichž jen 5 splňuje přísná
kritéria k pronájmu. Jedna další zájemkyně splní tyto kritéria v průběhu jednoho roku.
Rada městyse proto rozhodla pronajmout prozatím 6 bytů žadatelům, kteří již splňují,
nebo budou splňovat podmínky pro pronájem. Zbývající 3 volná místa nabídneme
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zájemcům z okolních vesnic, nenajdou-li se u nás potřební žadatelé. Jsou-li ještě mezi
ostrovskou veřejností zájemci, kteří mají zájem o bydlení v podporovaných bytových
jednotkách, je nejvyšší čas podat přihlášku na Úřad městyse. Zde se také můžete
informovat o podmínkách pronájmu.
Byty již byly slavnostně otevřeny, proběhl také den otevřených dveří. Nyní se
připravuje kolaudace a poté již nic nebude bránit tomu, aby se první zájemci mohli
nastěhovat. Věřme, že se jim ubytování bude líbit.
Na Bělé je dešťová kanalizace
Hotové je vedle podporovaných bytů také prodloužení dešťové kanalizace na ulici
Bělá. Stavba byla kompletně financována z rozpočtu obce, náklady přesáhly 2,6 mil. Kč.
Na tuto stavbu by měla navazovat rekonstrukce krajské komunikace III/37363 – od
rybníku až ke „kapličce“. V současné době se na tuto rekonstrukci zpracovává projektová
dokumentace pro územní řízení. V ideálním případě by mohla oprava komunikace
proběhnout v roce 2013. To samozřejmě za předpokladu, že Jihomoravský kraj uvolní na
tuto svou stavbu finance. Obec se chce k projektu kraje připojit a vybudovat podél nové
komunikace chodník pro pěší, který zde dnes citelně chybí.
Zloději kradli i na hřbitově
Mezi 1. 1. 2011 a 8. 3. 2011 navštívili místní hřbitov nezvaní hosté. Odcizili celkem
55 dvířek a rámů u kolumbária. Škoda byla vyčíslena na 31 000 Kč. Případem se zabývala
Policie ČR, avšak bez úspěchu. Neznámého pachatele se dopadnout nepodařilo. Prosíme
všechny návštěvníky hřbitova a kolemjdoucí, aby podezřelé aktivity v okolí hřbitova
monitorovali a oznamovali úřadu městyse, případně rovnou Policii ČR. Krádeže na
hřbitově jsou nekulturním hyenismem, který bychom v Ostrově neměli tolerovat.
Koncert Roberta Křesťana a skupiny Druhá tráva – Císařská jeskyně
Městys Ostrov u Macochy pořádá koncert Roberta Křesťana a skupiny Druhá tráva,
který se uskuteční v pátek 22. 7. 2011 od 18:00 v Císařské jeskyni. Lístky jsou k prodeji
v Informačním centru v Ostrově u Macochy. Vstupné 250,-Kč.
Informace e-mailem
Pro zlepšení informovanosti našich občanů nabízíme možnost zasílání novinek z obce
e-mailem. Takto zasílané informace by chodily cca 1xtýdně. Případní zájemci o tuto
službu nás mohou kontaktovat na e-mail: starosta@ostrovumacochy.cz

ZŠ OSTROV INFORMUJE
Další úspěch v získávání peněz z evropských fondů =
zlepšení podmínek pro žáky i veřejnost
Projekt EU – Arboretum
V březnu proběhla diskuze ve třídách 2. stupně o tom, jaké
úpravy by se mohly provést v okolí školy, aby toto okolí lépe
sloužilo jak žákům školy, tak i veřejnosti. Byl vybrán návrh na
úpravu stráně nad školou směrem ke kostelu, a to tak, že by se zde
mohly vysázet různé druhy stromů.
Jeden z projektů Evropské unie je zaměřený právě na výsadbu dřevin, proto jsme na
základě žákovské debaty a ve spolupráci s panem starostou vypracovali žádost na
vybudování arboreta. Celkem obdrží naše škola více než 50 tis. Kč.
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Nyní probíhají úpravy terénu – zaváží se díra u opěrné zdi na školním dvoře. Poté
budou vyštěrkovány chodníčky, u vstupu nainstalována informační tabule, a na podzim
dojde k výsadbě prvních 30 sazenic.
Arboretum bude sloužit jako místo odpočinku a jako přírodní učebna. Návštěvník
bude mít možnost vidět, jak vypadá např. smrk
Původní stav
ztepilý, smrk stříbrný a smrk omorika a další
druhy, protože porostou těsně u sebe. Bude se
moci schovat v jejich stínu, na informační
tabuli se dozví, kde přirozeně rostou, a naučí
se je od sebe odlišovat.
Navíc tato nevyužitá stráň dostane nový
hezčí vzhled, takže ti, co tudy chodí např. do
školy, budou mít příjemnější cestu, a ti, co tudy
běžně nechodí, začnou touto cestou (možná)
pravidelně chodit.

Evropské projekty

Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením
mezipředmětových vazeb, větším uplatněním informačních a komunikačních
technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054







Výše dotace z fondů EU 2 054 000 Kč.
Finišuje kompletní inovace ŠVP (školního vzdělávacího programu) – větší důraz na
environmentální výchovu.
Úspěšné zpracování první monitorovací zprávy – podrobný přehled provedených
prací za první etapu projektu.
Ukončené výběrové řízení na dodávku moderních učebních pomůcek.
Probíhají přípravy na vybudování učebny environmentální výchovy, ve které
budou nakoupené pomůcky přes prázdniny instalovány.

Této v našem regionu jedinečné události – mimořádného úspěchu v získávání
evropských peněz – si povšimnula i média. 24. 5. 2011 otiskl Deník – Rovnost na první
stránce článek s názvem:
Ostrovská škola bude bohatší o speciální vybavení
Ostrovští žáci se v příštím roce mohou těšit na nejednu novinku. V angličtině uslyší
mluvit rodilého mluvčího a proniknou hlouběji do environmentální výchovy díky
speciálnímu vybavení.

Celý článek si lze přečíst buďto na stránkách www.denik.cz, nebo na stránkách školy
www.zsostrovum.cz. V budování dobrého jména školy chceme i nadále pokračovat, stejně
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tak jako v získávání prostředků na zlepšování vybavení školy a podmínek pro vzdělávání
žáků naší školy, to vše s cílem neustále zvyšovat kvalitu výuky.

Schola litera
reg. číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1478
– Probíhají intenzivní práce na tvorbě několika sad nových učebních pomůcek a bylo
provedeno výběrové řízení na nákup vybavení.
Díky těmto projektům bude škola výrazně modernizována nákupem moderních
pomůcek. Během června budou pořízeny 4 interaktivní tabule, 25 počítačů pro žáky
a notebooky pro učitele pro přípravu digitalizovaných elektronických učebních pomůcek
a využívání interaktivních učebnic, meteostanice, 4 dataprojektory, 2 GPS navigace,
barevná tiskárna, interaktivní učebnice plně kompatibilní se stávajícími papírovými
učebnicemi, digitální fotoaparát a kamera atd.)
Ukázka zásahu hasičů
(SDH Ostrov u Macochy)
V pátek 3. 6. 2011 se rozezvučely sirény
ohlašující požár v budově školy. Naštěstí se
jednalo pouze o cvičný poplach, který se
uskutečnil v rámci nácviku správného chování
v krizových situacích při ohrožení života (dříve
civilní ochrana). Poté, co byl zjištěn kouř,
vycházející ze skladu pomůcek, byl vyhlášen
poplach a došlo k evakuaci celé školy. Poslední
žák byl v bezpečí za 2 min. a 58 s. Jedná se o velmi dobrý čas, zvlášť pokud uvážíme, že
o evakuaci neměl tušení žádný z vyučujících ani žáků. Jednalo se o simulaci skutečného
průběhu opuštění budovy.
Poté následovala ukázka práce hasičů SDH Ostrov. Předvedli průzkum budovy plné
kouře a záchranu pohřešované osoby pomocí žebříku z 1. patra včetně ošetření
(pracovníci Červeného kříže).
Chtěli bychom poděkovat jak členům Červeného kříže, tak ostrovským hasičům za
perfektní akci a pečlivou přípravu celé ukázky.
Školní časopis
V letošním roce vyšlo další číslo školního časopisu, který připravili žáci 8. ročníku.
Školní časopis si lze stáhnout na stránkách školy www.zsostrovum.cz.
Nové internetové stránky školy
V druhé polovině května tohoto roku byly spuštěny zcela přepracované internetové
stránky školy. Stránky dostaly moderní vzhled, přibylo několik rubrik, zcela novou
filosofii má i hlavní menu.
Nové internetové stránky jsou dílem našeho absolventa Davida Krále z Vysočan.
Zúročil své znalosti, získané na ostrovské škole v hodinách informatiky (základními
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postupy při tvorbě webových stránek), doplněné o další prohlubující znalosti na střední
škole (pokročilé programování webových aplikací). Touto cestou bychom chtěli Davidovi
poděkovat za dobrou práci.
Sběr papíru (projekt Třídění odpadu)
I letos jako již každým rokem proběhl sběr starého papíru a nápojových kartonů.
Celkem jsme vysbírali více než 3 000 kg papíru a téměř 100 kg nápojových kartonů.
Pomohli jsme tak ušetřit kousek přírody, a to hned dvakrát – zmenšili jsme množství
odpadů, které by jinak skončily na skládce, a nemusí být vykáceno několik stromů,
protože nebudou potřeba na výrobu papíru.
Děti z mateřské školy v divadle Polárka
Děti z MŠ Ostrov a MŠ Krasová se zúčastnily v měsíci květnu posledního zájezdu do
divadla v Brně v tomto školním roce. Bylo to představení Kutilové aneb Jak se staví dům
v divadle Polárka.
Mgr. Ivanka Hudcová
Absolventské práce 2011
Absolventské práce v tomto roce již tradičně
začaly v březnu, kdy si žáci devátého ročníku zvolili
téma, o kterém budou vyhledávat a zpracovávat
informace z různých zdrojů.
Vlastní obhajoba prací před komisí nastala 13. 5.
2011 ve 13 hod. Je třeba vyzvednout neustále se
zvyšující úroveň absolventských prací, a to jak
kvality zpracování tématu, tak zejména vynikající
úroveň připravených prezentací.
Za zmínku stojí i skutečnost, že absolventské
práce v různé podobě pod různými názvy probíhají
na čím dál větším počtu škol, ale zařazení angličtiny jako nedílné součásti takovéto práce
je rarita, a patříme v této oblasti k průkopníkům, od kterých se inspirují i jiné školy.
Je jistě dobrou vizitkou naší školy, že dbá jak na maximální podporu
mezipředmětových vztahů, tak zároveň na neustálém zavádění nejmodernějších
pedagogických prvků do systému výuky.
Cirsiáda
Ve dnech 18. – 20. května 2011 proběhla na ZŠ ve Sloupě už pošesté Cirsiáda
v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce, informatice a dyslektická Cirsiáda.
I letos získala naše škola několik velmi pěkných umístění, čímž navázala na úspěchy
z minulých ročníků a potvrdila tak vysokou kvalitu připravenosti žáků naší školy:
V ČJ – 7. ročník – 3. místo Monika Seemannová
V AJ – 6. + 7. ročník – 2. místo Klára Pekárková, 3. místo Monika Seemannová
8. + 9. ročník – 3. místo Jana Pekárková
V dyslektické Cirsiádě – 2. stupeň – 2. místo
Za zmínku stojí určitě i další místa obsazená v 1. polovině:
4. místo Tereza Štaffová v M, 6. místo Andrea Vymazalová v M, 7. místo Lucie
Štefančíková v AJ, 7. – 8. místo Marcela Zouharová v ČJ, 8. místo Jan Vintr v ČJ, místo
Veronika Ovadová v ČJ
Všem žákům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
Za kolektiv učitelů Mgr. Věra Chlupová
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Turnaj v přehazované škol Cirsia
Dne 13. 5. 2011 proběhl v naší škole první ročník turnaje
v přehazované žákyň základních škol Cirsia (Podomí, Křtiny,
Lipovec, Sloup, Jedovnice a Ostrov).
Děvčata 6. a 7. ročníku sváděla boj o pohár v tělocvičně
kulturního domu. Po skvělých výkonech všech družstev se zlaté
štěstí usmálo na tým z Ostrova, který dokázal porazit všechny
zúčastněné. Žákyně 8. a 9. ročníku hrály na venkovním hřišti u školy.
Zlatý pohár si v této kategorii odvezly žákyně ZŠ Podomí. Chtěla bych poděkovat všem
hráčkám, které bojovaly ze všech sil, a také kuchařkám, jež připravily občerstvení a velmi
chutný oběd.
Pevně věřím, že se tímto podařilo nastartovat novou tradici v rámci škol Cirsia, a že se
při stejné příležitosti uvidíme v Ostrově i příští rok.
Mgr. Petra Ševčíková
Návštěva ilustrátora knih
Dne 17. 5. 2011 zavítal mezi žáky prvního stupně ilustrátor z Prahy, pan Jiří Fixl.
Během zajímavého povídání se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o tom, jak
vzniká ilustrace do knih, jak dlouho taková ilustrace trvá, či to, jak se vůbec samotný Jiří
Fixl stal ilustrátorem.
Mgr. Veronika Gajdošíková, tř. uč. 1. roč.
Zeměpisná olympiáda 2011
 okresní kolo - Konalo se 9. 3. 2011 v Boskovicích. Naši školu reprezentovali Klára
Pekárková (8. místo) a Jan Vintr (1. místo).
 krajské kolo - Uskutečnilo se 7. 4. 2011 v Brně s nejlepšími zeměpisci jednotlivých
okresů. Jan Vintr si vedl úspěšně, vybojoval 6. místo ze 14 účastníků.
Oběma žákům děkuji za velmi dobré výkony a těším se na další účast v příštím roce.
Mgr. Libor Pelikán
Jedovnická kuňka
20. dubna 2011 proběhla v Jedovnicích tradiční soutěž škol Cirsia ve zpěvu –
Jedovnická kuňka. Letošního ročníku se zúčastnilo cca 50 soutěžících ze všech škol Cirsia.
Z naší školy se na velmi pěkných místech umístili:
Veronika Sekaninová 1. místo (3. kategorie – sólo)
Daniela Hudcová
3. místo (2. kategorie – sólo)
Andrea Vymazalová, Beáta Doleželová, Klára Pekárková 1. místo (kategorie trio)
Výtvarný a keramický kroužek
Ve výtvarném kroužku jsme se zaměřili na práce k ročním obdobím. V keramickém
kroužku jsme tvořili podle předloh nebo podle svoji fantazie. Většina žáků se věnovala
své práci s velkým nadšením, zvláště v keramice.
V příštím roce nabízí ZŠ rozšíření keramického kroužku pro žáky z MŠ (2x/měs.).
Dále nabízíme kroužek zdravotní tělesné výchovy pro žáky od 5 do 7 let. Jednalo by se
o cvičení na posílení břišního, zádového svalstva a svalstva končetin, tedy na celkové
zlepšení držení těla (1x za týden).
(S přispěním jednotlivých vyučujících sestavil Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy)
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RECYKLACE
Zpětný odběr elektrozařízení a světelných zdrojů v prostorách ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy
Městys Ostrov u Macochy ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy zřizuje místa
zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů a světelných zdrojů. Tato sběrná místa
budou zřízena v prostorách ZŠ. Vysloužilé, ovšem kompletní elektrozařízení nebo staré
světelné zdroje sem mohou nosit nejen žáci ZŠ, ale samozřejmě všichni občané a to bez
poplatku. Otevírací doba bude upřesněna. A proč je vlastně dobré recyklovat?
Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České
republiky prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění
elektroodpadu a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se
elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o 30–40 %.
V loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN –
zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám
za 5 let existence podařilo ekologicky zpracovat již více než 100 000 tun vyřazených
chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých chladniček
dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu.
Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování elektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly
začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů.
Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých
a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí,
současně jim začal šetřit finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které
s kolektivním systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř
750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru,
aby jej svým občanům co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání
s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá
například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na
pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa či pořízení
prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce 2010
ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun na podporu 70 projektů.
Významná je také úspora surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního
prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných
materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou.
Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes
20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Například recyklací běžné chladničky
se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kWh elektřiny
a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého.
V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60–90 % jejich hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě
modelu norských odborníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů
za 5 let své činnosti ušetřil více než 609 000 MWh elektřiny, což je průměrná roční
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spotřeba více než 76 000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také
produkci oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších
klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun C02.
Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše životní prostředí!

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE OSTROV
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 8. schůzi, konané dne 24. 3. 2011:
 neschválila záměr sloučení ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy se Základní školou při
Dětské léčebně a zrušila usnesení č. 5 z 9. schůze rady městyse, konané dne
31. 5. 2010
 schválila rozpočtové opatření č. 1
 souhlasila s přístavbou a stavebními úpravami stávajícího objektu na garáž
a domácí dílnu na pozemku st. 284
 schválila Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady
Small business pro připojení pečovatelských bytů
 schválila Smlouvu o účinkování Roberta Křesťana a skupiny Druhá tráva dne
22. 7. 2011 v Císařské jeskyni
 schválila Smlouvu č. 493110173 o dodávce aktualizací programového vybavení
CODEXIS
 souhlasila se vstupem speleologů na pozemek 39/1 za účelem speleologického
průzkumu Ostrovské propasti bez stavebních úprav
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 9. schůzi, konané dne 7. 4. 2011:
 souhlasila s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí stavby „III/37363
Ostrov u Macochy, průtah“
 souhlasila s výstavbou zahradního bazénu na pozemku p. č. 354/59
 vzala na vědomí dohody o narovnání
 neschválila nabídku firmy RAS TV k zajištění provozování internetové televize
 schválila pořizování zvukového záznamu z jednání Rady městyse
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 10. schůzi, konané dne 21. 4. 2011:
 schválila a doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí rozpis rozpočtu městyse na
rok 2011
 schválila a doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 2
 schválila přijetí dotace na pořízení lesní techniky
 souhlasila se stavbou „III/3783 Holštejn, most 3783–1 v Moravském krasu“
 schválila vyřazení majetku městyse
 souhlasila se stavbou lapače tuků na pozemku p. č.123/3
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 11. schůzi, konané dne 19. 5. 2011:
 doporučila zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku městyse Ostrov
u Macochy č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, podle
předloženého materiálu
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doporučila zastupitelstvu souhlasit s celoročním hospodařením a finančním
vypořádáním městyse za rok 2010, a to bez výhrad a schválit Závěrečný účet
městyse rok 2010
schválila a doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 3
doporučila zastupitelstvu schválit koupi pozemků p. č. PK1729/1 a p. č. PK
1729/11 a rozpočtové opatření č. 4
doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 5
schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci Prodloužení dešťové kanalizace Bělá
s firmou H3 INŽENÝRSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
souhlasila s uzavřením Smlouvy č. 272 o nájmu hrobového místa č. 354
schválila vypovězení nájemní smlouvy části pozemku p. č. 354/1 o výměře 1,2 ha
s firmou ZEMSPOL, a.s.
souhlasila se stavbou oplocení rodinného domu na pozemku p. č. 354/127
vybrala jako dodavatele plynu pro odběrná místa městyse firmu ČEZ, a.s.
souhlasila s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na vodovodní přípojku
přes pozemek p. č. 1691/2 do budovy na pozemku p. č. st. 103.
souhlasila s přijetím dotace z Programu rozvoje venkova JMK na úhradu části
úroků z úvěru ve výši 75 000,- Kč a schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova JMK

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 12. schůzi, konané dne 2. 6. 2011:
 doporučila řediteli ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy stanovit výši úplaty za předškolní
vzdělávání v mateřské škole ve výši 240 Kč/měsíc a za zájmové vzdělávání ve
školní družině ve výši 100 Kč/měsíc v souladu s obecně závaznými předpisy
a schválila výši a rozpis příspěvku městyse na provoz ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na
rok 2011
 doporučila zastupitelstvu schválit Rozpočtové opatření č. 6 a vzít na vědomí rozpis
čerpání příspěvku městyse na provoz ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
 schválila znění vzorových nájemních smluv na pronájem pečovatelských bytů
 schválila přidělení bodů žadatelům o pronájem pečovatelských bytů
 schválila pronájem šesti pečovatelských bytů a doporučila zveřejnění nabídky
v obci Vysočany na pronájem neobsazených bytů
 doporučila zastupitelstvu schválit zrušení předkupního práva a zástavního práva
městyse k pozemkům p. č. 354/131 a p. č. st. 558 v k. ú. Ostrov u Macochy
 doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí plnění rozpočtu městyse
za období 1–4/2011
 doporučila zastupitelstvu schválit program III. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy
 schválila Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace
Lopače a protipovodňová opatření“ otevřeným řízením podle zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
 souhlasila s přijetím nepeněžního daru pro ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
 souhlasila se stavbou opěrné zdi a sklepa na pozemku p. č. 1642/3 a 1642/26
 souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo o provedení prací v přírodní rezervaci
Balcarova skála-Vintoky
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schválila vypovězení nájemní smlouvy na pronájem rybníku s podmínkou
demontáže a odklizení dočasných staveb včetně příslušenství

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na svém III. zasedání, konaném dne
16. 6. 2011:
 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
 schválilo Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2011
 vzalo na vědomí rozpis rozpočtu městyse na rok 2011
 vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1, č. 2, č. 3
 schválilo rozpočtové opatření č. 4 – koupi pozemků p. č. 1729/1, 1729/11 pro
potřeby zřízení cvičiště SDH
 schválilo rozpočtové opatření č. 5 – použití rezervních prostředků městyse na
úhradu spoluúčasti k dotaci na pořízení lesní techniky – traktoru
 schválilo rozpočtové opatření č. 6 – použití rezervních prostředků městyse na
částečnou úhradu platů zaměstnanců ZŠ a MŠ
 vzalo na vědomí plnění rozpočtu městyse za období 1–4/2011
 souhlasilo se zrušením zástavního a předkupního práva k pozemkům p. č. 354/131
a p. č. st. 558

PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
9. 7. 2011 Zájezd k zahájení prázdnin – SDH
Koncert Roberta Křesťana a skupiny Druhá tráva – Císařská
22. 7. 2011 (18:00) jeskyně
22. 7. 2011 (21:00) Hodová zábava, hraje Caryon – TJ
23. 7. 2011 (21:00) Hodová zábava, hraje Prorock – TJ
Slavnostní mše svatá doprovázená pěveckým sborem
24. 7. 2011 (9:00) RASTISLAV – kostel sv. Maří Magdalény
24. 7. 2011 (10:00) Varhanní koncert – kostel sv. Maří Magdalény
24. 7. 2011 (14:00) Vystoupení folklorního souboru VELEN
20. 8. 2011 Noční závody v požárním útoku - SDH
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