INFLACE
V době, kdy jsem si lebedil u maminky v bříšku, byl mezi politickými vězni
v Leopoldově také řeckokatolický kněz Dominik Trčka. Dostal 12 let za vlastizradu, která
spočívala v tom, že nesouhlasil s násilným spojením řeckokatolické a pravoslavné církve
na východním Slovensku nařízeným tehdejší československou vládou. Nepodnikal žádné
protestní akce, jen se o tom zmínil v osobním dopise svému biskupovi.
Ve zmíněné době měl za sebou polovinu ‚trestu‘. Bylo mu 72 let, zdravím ani zdaleka
neoplýval, takže nemohl pracovat a zůstával tedy přes den v cele sám. Tak tomu bylo i na
Štědrý den. Modlil se a přemýšlel nad tím, co se kdysi událo v Betlémě, a tak nějak
samovolně, aniž by si to uvědomoval, si začal potichu zpívat nějakou koledu. Udělal si
Vánoce aspoň uvnitř, sám v sobě, když to nešlo navenek. A do této pohody najednou vtrhl
dozorce, který vyhodnotil zpěv náboženské písně jako vzpouru. Přivolal velitele věznice
s eskortou, která starého a nemocného muže odvedla do tzv. korekce. To byla malá
místnost bez okna a topení, všechno včetně ‚postele‘ z betonu. Tam měli ‚provinilci‘
zpytovat svědomí. Aby jim to šlo lépe, dostávali jídlo jen obden a deku jenom na noc.
Do rána z toho měl otec Dominik zápal plic. Lékař žádal okamžitý převoz do
nemocnice, ale podařilo se mu získat povolení pouze k tomu, aby byl nemocný přemístěn
na samotku, kde byla aspoň dřevěná palanda se slamníkem a vězeň mohl mít deku celý
den. Navíc nebyly k dispozici léky, takže zákaz převozu do nemocnice byl v podstatě
rozsudkem smrti. Za jednu tiše zpívanou koledu.
V současné době jsme se dostali k opačnému extrému. Před Vánocemi se na nás hrnou
koledy ze všech stran tak intenzivně, že když pak přijde očekávaný Štědrý večer, jsme
jimi přesyceni a nemáme chuť zazpívat si nějakou aspoň proto, že to k Vánocům patří.
A že by nám to přinášelo radost nebo vedlo k zamyšlení nad tím, co nám koledy
připomínají? Jak by mohlo, když už jsme to slyšeli tisíckrát. Nakonec to musí zachránit
televizní pohádka nebo jiné bavidlo.
Inflace, ztráta hodnoty, se netýká jen peněz. U těch se dá aspoň vyjádřit čísly a člověk
tak ví, na čem je. Ale všechno se nedá vyjádřit čísly a ohodnotit penězi. Do této kategorie
bohužel spadá i to, co člověk potřebuje ke štěstí a radosti ze života. Kolikrát za den
někomu řekneme: „Dobrý den!“ a při tom nás ani nenapadne myslet na jeho dobro, máme
dost starostí sami se sebou. Může se stát, že někomu děkujeme, ale v duchu si říkáme: „To
ses moc nepředal!“ Nebo vynecháme i ten formální projev vděčnosti, protože už jsme
myšlenkami kdesi jinde. A napadne nás někdy radovat se z toho, že máme střechu nad
hlavou, nemáme hlad, že jsme ráno mohli vstát z postele? Že nám někdo popřál dobrý
den?
V obecném povědomí přetrvává půst o Štědrém dnu, který má zajistit večerní zjevení
zlatého prasátka. S církevní praxí to nemá nic společného, ta nařizuje přísný půst jenom
na Popeleční středu a Velký pátek a nějaké odřeknutí si povolených příjemností o pátcích
ostatních. Troufám si prohlásit, že zlaté prasátko neuvidíte, i kdybyste o Štědrém dnu
nesnědli ani jediné sousto. Ale možná by stálo za zkoušku postit se od koled, a raději
několik dnů nebo i týdnů před Vánocemi. A pak si jich pár zazpívat. Třeba jen potichu
a nevadí, když trochu falešně. Je tu poměrně velká šance, že vám to přinese trochu radosti
z toho, o čem se v koledách zpívá, nebo už jen z toho, že jste si zazpívali a to navíc se
svými nejbližšími, což vás možná nenapadlo udělat už hezkých pár týdnů či měsíců.
Václav Trmač, farář
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POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE – R. 1957
Rozvoj zemědělství v roce 1957
I když družstvo je stále ve vývoji a provádí každým rokem arondaci půdy, je přeci jen
skutečností, že vyrovnání půd nastává a má také dobré výsledky, jak v rostlinné tak
i v živočišné výrobě. Rok 1957 byl rozmachem družstva na základě usnesení ústř. výboru
KSČ z června r. 1956, o rozšíření členské a půdní základny a socialisace obce.
MNV provedl za spoluúčasti společenských organisací velikou náborovou akci i za
pomoci okresního národního výboru a všech závodů kde jsou naši kovozemědělci
zaměstnáni.
Byli navštěvováni jednotliví zemědělci, s nimiž se prováděli pohovory o významu
socialisace obce. Tímto náborem se rozšířila členská základna o 18 členů a půdní o 75 ha.
Je nutno vyzvednout že do této akce se zapojili funkcionáři MNV a členové výboru KSČ.
Práce těchto lidí nebyla nikterak líbivá. Nebylo žádnou zvláštností, že dveře domů byly
uzavřeny anebo chování zemědělců bylo i neslušné.
I když rok 1957 byl rokem v zemědělské výrobě černou skvrnou, rokem suchým,
spojený s krupobitím, stav dobytka ku konci roku se zvedl na 120 kusů, z nichž je 52
dojnic. Toto rapidní zvednutí se stalo nákupem a odchoven vlastního stáda.
V tomto roce přibylo nových 18 členů a celkový stav všech členů je 56, z nichž pracuje
v rostlinné výrobě 37 a v živočišné 19. Na jednoho člena v rostlinné výrobě připadá 5,68
ha.
Celková výměra půdy je 226,57 ha, z toho zemědělská 201,40 ha. Na jeden ha půdy se
vyrobilo – 153 kg vepřového masa, 55 kg hovězího, a 500 ks vajec. Dojivost na jeden kus
činí průměrně 2 360 l mléka. Průměrný výnos zrnin činí 21 q.
Úmrtí nejstaršího občana
Dne 25. prosince 1956, tj. na první Vánoční svátek, šel z kostela domů směrem ke
svému domku č. 50 na „Bělé“ důchodce Josef Pernica. Naproti domu č. 174 uklouzl a po
vzniklém zranění nemohl vstát. Místní občané sehnali ihned sáňky, aby jej odvezli domů.
Přivolaný místní lékař Dr. Klen, nařídil ihned převoz do Brněnské nemocnice, kde byla
zjištěna zlomenina pánve pravé nohy. Jmenovaný následkem bolestivého zranění nic
nejedl a uzdravení se nedočkal. 3. ledna 1957 zemřel. Byl převezen do Ostrova a v neděli
dne 6. ledna odpoledne se konal pohřeb, kterého se zúčastnilo velké množství
spoluobčanů. U hrobu se se zesnulým rozloučil tajemník MNV Jan Pernica, jako
s nejstarším občanem naší vesnice.
Z jeho rodinných příslušníků se zúčastnila pohřbu jeho 80tiletá sestra Františka
Kuncová č. 138.
Zesnulý se narodil v Ostrově dne 19. 8. 1866 a zemřel jako 91tiletý.
Cítil se úplně zdráv, snad měl pouze slabší zrak a velmi mu chutnalo jíst – zvláště
polévka.
Vyplácení jednotek JZD
V sobotu dne 9. února 1957 byly vypláceny peníze za odpracované jednotky členům
JZD. Slavnostní akt se konal v „Jednotě“ u Zouharů. Mimo místních občanů a zástupců
masových složek byli zde pozváni družstevníci z Holštýna a Molenburka.
O program se postarali „Estrádní soubor“ patronátního závodu ČKD z Blanska a žáci
a žákyně jedenáctileté školy z Blanska. Účetní JZD paní Zouharová přednesla ve statistice
veškeré výsledky o hospodaření družstva.
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Splašení koní
V úterý dne 12. února 1957 se náhle splašili koně rolníka Jaroslava Pernice z č. 2. Od
jeho domu pádili tryskem s prázdným vozem okolo školy ve „Dvoře“, přímým směrem na
domek č. 234, kde bydlí rodina Polákova. Na štěstí před tímto domkem zachytili vozem
o plot u hnojiště, čímž se částečně jejich trysk zmírnil a vrazili vojem vozu do okna, kde
vyrazili obě okenní tabule skrz a zůstali stát u zdi domku. Na toto místo si pro ně přišel
majitel, aby si je odvedl domů. Díky tomu, že v tu chvíli nebyla ve škole přestávka a že
nebyly děti venku, nedošlo k žádnému neštěstí. Škodu vzniklou poškozením okna si
rolník Pernica vyrovnal.
Menší budovatelské práce v obci
Na frekventovaném místě u rybníka se již po dlouhá léta lepívaly plakáty na dřevěný
plot rolníka Fr. Sedláka č. 38. Zub času však strávil desky plotu a rolník Sedlák tuto část
nahradil plotem plechovým, kde samozřejmě plakáty přibíjet nešly. Aby toto bylo nějak
nahrazeno, domluvili se někteří členové MNV se členy „Sokola“, že tam postaví řádnou
vývěsní tabuli.
V sobotu dne 9. února 1957 byla tato tabule u stolaře Kuběny č. 61 zhotovena a ihned
u rybníka na železných sloupcích postavena. Svépomocí, bez finančních nákladů, nejen
vzhledově, ale po všech stránkách, slouží svému účelu.
Od 1. do 6. dubna 1957 bylo brigádnicky zasázeno v sadě pod „Humny“ 70 ovocných
stromů – většinou švestek. Zakoupeny byly M
MNV z Podomí. Brigády provedli důchodci.
Kácení mohutné lípy
Dne 6. dubna 1957 byla skácena mohutná lípa, naproti domku č. 14 v „Dědině“. Majitel
domku Jan Kuchař, požádal zkušeného lesního dělníka Karla Bezděka č. 115, aby toto
skácení provedl. I když lípa byla v malé blízkosti domu, bylo vše provedeno s úplným
zdarem. Zbylý pařez měří v průměru 105 cm. Pamětníka jejího zasazení není a stáří se
odhaduje asi na 200 roků. Skácena byla proto, že její kořeny škodlivě působily pod dům
č. 14.
Předání místního kina pod MNV
Z nařízení ministerstva školství a kultury byla veškerá kina, která byla až dosud
státní, předána národním výborům. Totéž se stalo i u nás. Místní národní výbor převzal
veškerý inventář a zároveň povinnosti související s provozem kina. ONV Blansko stanoví
plán hrubé tržby. Musím se zde zmínit o tom, že v současné době je kino po všech
stránkách velmi chudobné. Různé staré židle, nevyhovující promítací kabina, jediný
zastaralý promítací přístroj.
Nastávají zde MNV veliké starosti, aby se podařilo kino vybavit tak, aby alespoň z části
vyhovovalo požadavkům dnešní doby.
Nouzové přistání větroně
V neděli dne 14. dubna 1957 přistál nouzově na polích za místním hřbitovem
bezmotorový letoun. Samozřejmě, že neunikl pozornosti místních občanů, kterých se také
v tomto místě dosti sešlo. Po patřičných úředních úkonech byl letoun demontován
a dopraven na svoji leteckou základnu.
Resignace kronikáře
Dne 17. dubna 1957 podal místní kronikář Karel Zouhar č. 215 radě MNV písemnou
resignaci, s odůvodněním zhoršení choroby a vysokého věku.
V těchto pracích pokračuje pisatel této knihy, člen rady MNV Rudolf Kuběna č. 202.
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První máj
Dne 1. máje již před pátou hodinou ranní vyhrával místní rozhlas, na počest svátku
pracujících. Po osmé hodině ranní začali se občané scházeti u budovy MNV za doprovodu
místní dechové hudby, vykročil průvod v počtu asi 450 lidí směrem ke Sloupu, kde na
prostranství před jeskyněmi se sešli lidé z celého okolí. Průvodu se zúčastnily všechny
složky místních občanů od školní mládeže až po důchodce. Velmi málo byli zastoupeni
místní zemědělci. Malé děti a přestárlé občany odvážel autobus ČSAD tam i zpět. Počasí
bylo velmi chladné – větrné. Večer se konala u Němců taneční zábava.
Ustájení dobytka v novém kravíně
Dne 4. a 5. června 1957 sváděli místní družstevníci hovězí dobytek do nově
postaveného kravína. Dosud byl tento dobytek ve chlévech u družstevníků ve čtyřech
místech. Ke svodu použili dvou družstevních traktorů, z nichž mají jeden před 14 dny
nový značky „Super A25“. Celkem je ustájeno v novém kravíně 50 kusů. Družstevníkům
nastává nová starost – a to o zvýšení stavu, který má minimálně dosáhnout 100 kusů. 5
krav zůstává nadále ustájeno u Jos. Pernice č. 94, jelikož je zjištěno, že jsou tuberkulosní.
Kravín je vybaven moderními mechanisačními prostředky, tak, že práce v něm je
velmi ulehčena. Dobytek obsluhují družstevnice Otilie Šebelová č. 132 a Terezie Marková
č. 184.
Mezinárodní „Den dětí“
Na den 2. června 1957 byly celostátně stanoveny oslavy k Mezinárodnímu dni dětí.
Také v naší obci se konaly tyto krásné a radostné oslavy, které řídil Výbor žen. Sraz
dětí a občanů byl na „Končinách“ odkud po seřazení vyšel průvody s hudbou přes
„Dědinu“, Bělou a Žaborkami na hřiště „Sokol“. Průvod byl velice pestrý, poněvadž děti
byly oblečeny v krojích, které představovaly kvítka, srdíčka, broučky, kašpárky, myslivce,
karkulky a nechyběl ani strážník. Na hřišti předvedly ženy výboru krásný program.
Bylo to krásné odpoledne jak pro děti tak i pro dospělé. Vstupné na hřišti bylo
dobrovolné, kde občané prokázali pochopení pro tuto věc svojí štědrostí, poněvadž bylo
vybráno 765 Kčs. Dětem byly rozdány párky, rohlíky a sodovky. Večer se konala u Grossů
taneční zábava.
Požár lesa
V pondělí dne 10. června 1957 v 10:30 hodin byl spatřen sloup dýmu, který
vystupoval z lesa za hájenkou v úseku tak zvaném u „Havlíčky“. Sirénou na hasičském
domě a místním rozhlasem byl ohlášen občanům požár. Ve velmi krátké době se sešlo na
místo požáru asi 100 občanů, kteří s největší pílí se snažili požár lokalisovat, což se také
podařilo. Vznik požáru není znám a škoda byla odhadnuta asi na 200 Kčs.
Pokračování událostí z r. 1957 bude zveřejněno v dalším čísle zpravodaje.
Ing. Ondřej Hudec, starosta

ZAMYŠLENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ NAD ROKEM 2011
Jak se říká, rok utekl jako voda a my se zamýšlíme, jaký byl, co se nám podařilo a co
zůstalo jen zbožným přáním. Nejinak tomu je i v zahrádkářské organizaci, kde vodítkem
tohoto hodnocení je plán práce, který byl přijat na výroční schůzi v únoru letošního roku.
Úkoly v tomto plánu nebyly nikterak malé a vyžadovaly hodně fyzické a časově náročné
práce. Zmíním se jen o některých, aby článek byl krátký, výstižný a neunavil čtenáře.
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Hned v jarních měsících bylo započato s průřezem jabloní v aleji k Macoše. Průklest
byl proveden asi u dvou třetin stromů, ostatní průřez vzhledem k pokročilému rašení
bude proveden v příštím roce. Při této příležitosti je třeba se zmínit o vandalství, kdy
někdo úmyslně strhal v létě všechny úvazky a pletiva, která měla zabránit okusu stromů
zvěří. Těžko pochopit co tento „ochránce přírody“ svým činem sledoval. Nyní, kdy bylo
vysazeno dalších 20 nových jabloní, jsme znovu obalení stromků provedli a musíme
doufat, že toto vandalství se nebude opakovat. Další ochranu pletivem provedli
zahrádkáři u nové výsadby švestek od budovy bývalého kravína směrem ke Sloupu.
S další výsadbou jsme pomohli v nově založeném arboretu u ZŠ. Zde bylo vysázeno
mnoho druhů lesních jehličnatých a listnatých stromků. Hezké i výchovné bylo, že se této
výsadby zúčastnili žáci ZŠ i někteří rodiče.
Jednou z větších akcí bylo pořezání a odklizení stromů (smrků), které musely ustoupit
vysokému napětí, které nad nimi vedlo v prostoru Vintoka. Toto palivové dřevo bude
v zahrádkářském zařízení sloužit k vytápění krbu.
K zlepšení vzhledu městyse jsme v parčíku na Končinách odstranili nevzhledné keře
a místo nich zhotovili větší rabato, které jsme osadili květinami. Rovněž bylo květinami
osazeno rabato u horní samoobsluhy a vysazen okrasný listnatý stromek u poštovního
úřadu.
Je na místě poděkovat občanům, kteří věnovali ze svých přebytků cibuloviny
a sazenice květin a nešetřili zálivkou a okopávkou těchto rabat.
Na jmenovaných akcích bylo členy výboru ČZS odpracováno celkem 151,5 hodin.
Další větší akcí, která sloužila ve prospěch občanů, bylo moštování ovoce. Konečně, po
několika neúrodných letech, stromy přinesly i plody, takže po sedm pondělků, které byly
vyhrazeny pro moštování, se plnily nádoby občanů lahodným moštem. Celkem bylo
vymoštováno 3 715 kg jablek.
V kulturní oblasti byly uspořádány dva zájezdy. Červnový zájezd byl směřován do
Vizovic na zámek s exkurzí do likérny R. Jelínka a odpolední prohlídkou lázní Luhačovice.
Podzimní zájezd je již tradičně organizován na zahrádkářskou výstavu Hortikomplex
Olomouc. Odpoledne bylo vyplněno prohlídkou baziliky na Svatém kopečku, kde místní
páter seznámil účastníky zájezdu s historií tohoto poutního místa. Oba zájezdy byly
hodnoceny dobře, zájem byl značný a proto i v příštím roce budeme v zájezdech
pokračovat. Ze zájezdů jsme pořídili fotografie, které mohou občané zhlédnout ve
vývěsné skříňce ČZS.
Těchto několik aktivit, mimo jiné, vypovídá o stálé a věříme, že i záslužné činnosti
zahrádkářů. Jsme sice jak výbor, tak členská základna starší generace, ale nebudeme
šetřit zájmem o ochotou pomoci při zlepšování životního prostředí a obohacování
kulturního života občanů formou zájezdů na výstavy, kulturní památky a divadla.
Závěrem článku považuji za čestné poděkovat vedení městyse za projevený zájem
o naši činnost, za finanční příspěvek organizaci a za materiální pomoc na naše akce
(obrubníky, pletivo, palivové dřevo apod.).
Blíží se doba Vánoc a Nového roku. Do středu rabata na Končinách jsme umístili
vánoční stromek. Na tomto vánočním symbolu je tolik barevných koulí, kolik let uplynulo
od založení ČZS v Ostrově.
Vám všem ostrovští občané, přejí zahrádkáři hezké prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a osobní pohody ve vašich rodinách v nastávajícím roce 2012.
Josef Mrázek
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OSTROVY – ČÁST IV.
Čtvrtá část putování nás přenáší na rozhraní okresů Chrudim, Pardubice a Ústí
n. Orlicí. Obec Ostrov najdeme na hlavním tahu z Chrudimi do Vysokého Mýta.
V nadmořské výšce 262 metrů zde žije necelých 200 obyvatel. Obec rozděluje silnice,
naštěstí ale každá polovina má svůj velký rybník, kterými protéká, jak jinak, Ostrovský
potok. V historických pramenech je první zmínka k osadě z roku 1318. Ve 14. a 15. století
se zde již zmiňuje tvrz. Jedinými nálezy z bývalého tvrziště, jehož stopy lze vystopovat
i dnes, jsou staré podkovy a součást koňského postroje s reliéfem sv. Jiří.
Historicky nejznámějším rodákem byl, svého času proslulý válečník, Jan Talafús
z Ostrova. Jeho erb se později dostal i do znaku a praporu obce. Na svojí dobu byl tento
muž světoběžníkem. Bojoval na Slovensku a v Uhrách, kde byl i zajat. Stal se hejtmanem
Štiavnice a Košic. Jeho žena Žofie byla dcerou Čapka ze Sán, byl též švagrem Jana Jiskry
z Brandýsa. V roce 1462 obdržel od Matyáše Korvína 16.000 dukátů a vrací se domů.
Během krátkého času však zchudl tak, že i na Slovensku platí pořekadlo: „Bědný jako
Talafús“. Už v roce 1464 zase válčí u Bardějova, ale nakonec, i přes tak slavný životopis,
není ani známo, kdy a kde ukončil svoji životní pouť. Postava tohoto válečníka se objevuje
v trilogii A. Jiráska, Bratrstvo a 18. 3. 1948 měla premiéru v Praze i opera o pěti dějstvích:
„Hejtman Talafús“. Byla vydána i kniha, popisující životní pouť tohoto muže, zapůjčil jsem
si jí, ale byl to vcelku problém, neboť ji vlastní pouze čtyři knihovny v republice. Naštěstí
nemá tato malá obec více tak slavných rodáků, protože pak by jeden článek asi nepostačil.
V současnost je hlavní „hybnou silou“ v obci Sbor dobrovolných hasičů, založený
v roce 1908. V roce 2008 proběhly oslavy kulatého výročí, společně s 690. lety od první
písemné zmínky od obci. 5. května 2009 byl v obci představen nový znak a prapor. Jejich
součástí je figura, používaná v erbu J. Talafúse. Výraznou reklamu dělá obci též místní
hokejový klub HC Ostrov, který v roce 1998 obnovil kdysi slavnou historii. Tým hraje ligu
neregistrovaných ve Skutči a v letech 2006 a 2010 získal pohár pro vítěze. K místní
tradici patří velikonoční vodění Jidáše. V obci také najdeme pomník obětem 1. světové
války a nedaleko i jeden ze tří smírčích křížů chrudimského okresu.
Končíme procházku Ostrovem a příště se, spolu s vámi, těším na výlet do okresu
Havlíčkův Brod.
Lubomír Mayer, Ostrov u Karlových Varů

ADVENT BYL V OSTROVĚ U MACOCHY ZAHÁJEN SLAVNOSTNĚ
Desítky lidí se během soboty 26.
listopadu a neděle 27. listopadu potkávaly
v horní části Ostrova u Macochy. Uplynulý
víkend proběhl ve znamení oslav počátku
adventu, které mají v našem městyse
dlouholetou tradici a těší se velkému
zájmu.
V sobotu odpoledne se otevřely dveře
předvánoční prodejní výstavy, při jejímž
zhlédnutí mohli návštěvníci poprvé letos
prožít tu pravou vánoční atmosféru. Svými
výrobky se prezentovali žáci Mateřské
školy a Základní školy v Ostrově u Macochy a klienti dětské léčebny se speleoterapií.
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K prodeji bylo nabízeno množství vánočních dekorací, ozdob, květin, převažovaly ručně
dělané výrobky od šikovných výrobců z Ostrova a okolí. Doprovodnou akcí byla i poutavá
ukázka kování podkoviček.
V neděli se za bohaté účasti přihlížejících konečně rozzářil i vánoční strom. Vlastnímu
rozsvícení předcházelo vystoupení žáků Základní umělecké školy v Jedovnicích, jež
potěšilo přítomné diváky předvedením vánočních koled. Zazněl zpěv i hra na flétny.
Všichni účinkující se velmi snažili. Jejich písně byly totiž určeny pravému Ježíškovi,
který si hověl v náručí své maminky Marie, v doprovodu svatého Josefa a tří králů v živém
betlému. Ten ztvárnili žáci místní základní školy. Milým vystoupením se přidali
i nejmenší školáčci z mateřské školy a školní družiny.
Poděkování patří i sboru dobrovolných hasičů, kteří připravili pro prokřehlé zájemce
občerstvení.
Zásluhou množství ochotných lidí, kteří se podílejí na přípravách celé akce, se daří
stále tradici slavnostního zahájení adventu v Ostrově udržovat. Jen díky nim měli všichni
přítomní možnost se na chvíli zastavit, setkat se s přáteli a udělat si radost zakoupením
drobného dárku.
Mgr. Oldřiška Fíbková

CO SE DĚJE V NAŠÍ KNIHOVNĚ?
Dá se říci, že pořád něco. Ale pěkně od začátku.
Od měsíce října probíhá již tradiční
projekt na podporu čtenářství „Celé Česko
čte dětem“. Projekt se těší velké oblibě
a to zejména u dětí předškolního věku.
Této naší aktivity si všimla i média a
v úterý 15. 11. tento projekt natáčela RTA
televize (Prima) a následně odvysílala ve
středu v 17:40 hodin v minutách regionu.
Pravidelně je také aktualizován knižní
fond a to o knihy jak pro dospělé, tak také
o knihy pro dětské čtenáře. Zejména
studující mládež si v knihovně může
vypůjčit značnou část povinné literatury.
Veškerý seznam knih je možné najít v katalogu knihovny, který je online přístupný na
stránkách obce v sekci kultura.
Již třetím rokem probíhá postupná modernizace prostor knihovny. Úřad městyse
v letošním roce provedl výměnu osvětlení v dětském oddělení a v půjčovní místnosti.
Dále došlo k modernizaci půjčovního pultu a také byly namontovány nové police pro
knižní novinky.
A vize do příštího roku?
Pokračovat v aktivitách již osvědčených, rozšiřovat nabídku knih, získávat finanční
dotace zapojením se do projektů, pořádat pracovní dílny, postupně vytvořit samostatné
webové stránky knihovny.
Co napsat závěrem? Snad jen to, že knihovna je otevřena každé úterý v době od 15:30
do 19:30 hodin. V této době je také možné využít internet, který je bezplatný.
Těším se na všechny čtenáře a příznivce knihovny.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice
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UDÁLOSTI V ROCE 2011 POHLEDEM TJ OSTROV U MACOCHY
S blížícím se koncem letošního roku nastává čas bilancování. Co znamenal právě
končící rok pro ostrovskou Tělovýchovnou jednotu v Ostrově? Událostí nebylo málo.
Stejně jako jiné místní organizace, také my přispíváme nepatrnou troškou ke
kulturnímu životu obce pořádáním tradičních akcí, tedy Sokolským plesem, pálením
čarodějnic, rozloučením s prázdninami, vepřovými hody, či hodovými zábavami. V této
činnosti samozřejmě chceme pokračovat i nadále. Rovněž se snažíme o postupnou
modernizaci sportovního areálu.
V letošním roce jsme se rozhodli posílit zavlažovací systém hřiště. Současný stav totiž
nebyl dostačující, zejména v suchých letních měsících. Z důvodů značně omezených
finančních možností bude tato akce dokončena na jaře příštího roku. Krach Sazky a s tím
spojený pokles finančních prostředků, který TJ každoročně dostávala prostřednictvím
ČSTV bude v budoucích letech znamenat ztíženou situaci ve snaze o zvelebování areálu
hřiště.
Ve sportovní činnosti si naše mužstva počínala velmi rozdílně. Jediným mužstvem
v mládežnické kategorii byl dorost. Nedostatečný počet hráčů a slabá tréninková morálka
se však odrazila ve výkonech a rovněž ve výsledcích tohoto mužstva. Konečné poslední
místo je jistě zklamáním nejen pro hráče, ale i pro fanoušky a realizační tým. Do sezóny
2011/2012 jsme se rozhodli již dorostenecké družstvo nepřihlásit pro nedostatečný
počet hráčů. Celkem 6 hráčům této věkové kategorie bylo umožněno hostování
v sousedním Sloupu.
Družstvo mužů si vedlo o poznání lépe. Po nevydařeném podzimu v roce 2010
okupovalo naše mužstvo předposlední pozici, která na konci ročníku znamenala sestup.
Po dvou jarních kolech jsme se dokonce ocitli na samotném „chvostu“ tabulky. Vítězství
na hřišti favorizované Lipůvky však naše hráče nabudilo ke zlepšeným výkonům, díky
nimž jsme se dokázali zachránit v předposledním kole, kde jsme v souboji o všechno
rozdrtili domácí družstvo Lažan 6:1 a zaslouženě se udrželi. Do podzimní části soutěže
jsme vstupovali s cílem pohybovat se v lepším středu tabulky. Vydařená úvodní čtyři kola
nás katapultovala do čela tabulky, kde jsme se však dlouho neudrželi a série proher nás
probudila z postupového optimismu. I přesto jsme dokázali držet krok s nejlepšími týmy
soutěže a výsledkem je sympatické 4. místo s rekordním bodovým ziskem našeho
mužstva (26b), přičemž na druhou Lipůvku ztrácíme pouhý bod. Soutěž máme
rozehranou dobře, proto je naším cílem do jarní části sezóny prohánět favority naší
soutěže a udržet se na dosah druhému místu v soutěži co možná nejdéle.
Jménem Tělovýchovné jednoty bych rád popřál nejen fotbalovým příznivcům, ale
všem občanům naší obce klidné svátky a mnoho úspěchů v příštím roce.
Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy

OSTROV V ROCE 2011
I přes to, že za okny vládne spíš podzimní počasí, blíží se nám Vánoce a s nimi i konec
letošního roku. Jak na něj budeme vzpomínat? Vraťme se v malém ohlédnutí k událostem,
které se u nás v posledních dvanácti měsících staly.
Obec v letošním roce dokončovala finančně náročné stavby započaté roku 2010. Šlo
především o výstavbu podporovaných bytů a dešťovou kanalizaci na ulici Bělá. Jen za
dokončení těchto dvou staveb jsme v letošním roce zaplatili téměř 5 milionů korun.
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Vzhledem k těmto velkým investicím letos nezbývalo na další výdaje moc peněz.
I s omezenými prostředky jsme se ale snažili život v obci posunout dalšími zajímavými
projekty. Mezi nimi vyčnívá přestavba učebny chemie a přilehlého kabinetu na
gymnastický sál v budově základní školy. Od března jej využívají žáci navštěvující naši
školu, postupně si na něj začínají zvykat i dospělí zájemci o sportovní aktivity, v současné
době tam probíhá cvičení jógy a zumby.
V souvislosti se základní školou je vhodné zmínit ještě jednu skvělou aktivitu. Tou
není nic jiného než „Školní arboretum“, které zde děti za pomoci svých rodičů a členů
místního zahrádkářského svazu budují. Čím víc se u nás takových projektů rozvine, tím
lépe.
Ke zlepšení vzhledu obce přispěli rovněž její zaměstnanci, kteří, mimo jiné, zbrousili
a natřeli korodující střechu kulturního domu, nebo upravili místo bývalé zastávky
u rybníka. Výraznou investicí do budoucnosti je zakoupení malotraktoru včetně
příslušenství. Stroj budeme využívat na údržbu veřejných prostranství. Část nákladů na
pořízení traktoru byla uhrazena z dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Pro sbor dobrovolných hasičů jsme pak vykoupili pozemek za účelem výstavby
tréninkového hřiště.
Stínem letošního roku je ukončení působnosti dětské lékařky – MUDr. Trnečkové
u nás v obci. I přes usilovnou snahu se prozatím nepodařilo zajistit působení jiného
dětského lékaře, a tak musí rodičové své ratolesti vozit do okolních vesnic.
A co nás čeká příští rok? Pro městys bude rok 2012 ve znamení revitalizace Lopače.
Obec již zná dodavatele této stavby, kterým bude s nejnižší nabídkovou cenou firma AWT
Rekultivace, a. s.. Začátkem příštího roku s dodavatelem podepíšeme smlouvu, předání
staveniště je plánováno na měsíc březen. Další velká plánovaná investice je spojena se
základní školou. Zájem o docházku do naší ZŠ projevili rodiče dětí z vesnic, ze kterých
nejezdí do Ostrova přímý autobusový spoj. Proto jsme se rozhodli, že pro potřeby školy
pořídíme nový minibus, který bude schopen tyto žáky do školy dopravit. Myšlenku jsme
ve škole prezentovali již na „Dni otevřených dveří“ v měsíci říjnu, kde byl představen
podobný vůz v menším provedení. Námi uvažovaný autobus bude schopen přepravit 16
dětí a řidiče. Záměr se setkal s kladným ohlasem a byl schválen zastupitelstvem městyse
na prosincovém zasedání v rámci schvalování rozpočtu.
Nutná bude v příštím roce investice do opravy části střechy na budově kina (nad
přístavbou), která je již delší dobu v havarijním stavu. V budově se tak udržuje vlhkost
a vzniká plíseň. V souvislosti s budovou kina je nutné zmínit rovněž koupi plynového
kotle, který je rovněž v havarijním stavu. V rámci oprav se budeme snažit zrekonstruovat
fasádu na budově knihovny. Počítáme také se stavbou menšího dětského hřiště, které by
mělo být vybudováno v „Dolině“ na ulici Zahradní. Se všemi těmito záměry počítáme v již
schváleném rozpočtu městyse.
Na závěr roku bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
kulturních, společenských i sportovních akcí. Děkuji jak místním spolkům, tak obětavým
a nadšeným jednotlivcům. Letošní rok byl ohledně kulturního programu bohatý a věřím,
že rok příští za ním v tomto ohledu nezůstane pozadu. Proto bych chtěl už tímto pozvat
všechny občany na poslední akci v kalendářním roce, kterou organizuje Kulturní komise
Ostrova u Macochy – na Silvestrovskou procházku na Holštejn a rovněž na první akci
roku nového – tradiční novoroční ohňostroj.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné
zdraví, osobní pohodu a příjemné soužití se všemi bližními.
Ing. Ondřej Hudec, starosta městyse
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Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
Po celý rok se kulturní komise
městyse
v Ostrově
snažila
uspořádat akce, které by se
občanům líbily. Domníváme se, že
se to celkem podařilo. Při
některých akcích spolupracovaly
i členky
Svazu
tělesně
postižených
občanů
a další
dobrovolníci, kteří mají zájem na
tom, aby se obec stmelovala
pomocí aktivního kulturního
dění. Tak jen na připomínku: bylo
to divadelní představení skupiny
KDO – Krásenští divadelní
ochotníci, potom velikonoční jarní výstava, dále pak koncert Roberta Křesťana v Císařské
jeskyni, hodové vystoupení taneční skupiny Velen z Boskovic, výstava vyřezávaných dýní,
zájezd na koncert Evy a Vaška a na závěr roku pěkná vánoční výstava, kterou připravily
učitelky Mgr. Soňa Švrčinová a Mgr. Oldřiška Fíbková.
Já bych se vrátila k jedné akci, která sice nebyla hojně navštívená občany, ale byla asi
nejveselejší ze všech.
Jedná se o námi pořádaný zájezd na koncert Evy a Vaška, který se konal 11. 11.
v Kotvrdovicích, v Hospůdce u Surfu. Přiznám se, že jsme z počátku projevili určité
rozpaky nad malým počtem účastníků (21) a pak také nad tím, že jsme byli usazeni
v salonku, kde se nám zdálo, že jsme stranou hlavního dění. Toto vše se pak ukázalo jako
velkou předností. Na stolech nás čekaly orosené džbánky dobrého vínka a vzápětí k nám
přispěchaly úslužné hostesky s dobrým jídlem. Hned na začátku vystoupení jsme se
dozvěděli, že Eva a Vašek jsou za svědky na právě probíhající svatbě jednomu postaršímu
manželskému páru, který se seznámil právě na jejich koncertě. Tak jsme dozvěděli, že
jsme nepřijeli jen na koncert, ale také na svatbu. Že je tomu opravdu tak, nám potvrdili
samotní novomanželé a celému našemu zájezdu poslali plné talíře velmi dobrého
svatebního cukroví. Nám zase nedělalo žádný problém se tancem a zpěvem rychle zapojit
mezi již od rána rozdováděné svatebčany. V přestávkách, mezi jednotlivými vystoupeními
Evy a Vaška, exceloval pan Tomáš Musil z Vilémovic, který s námi také se svou rodinou
jel. Ten je majitelem nejen krásného hlasu při zpěvu moravských písní, ale také
zásobárnou vtipů a veselých historek z období, kdy byl starostou obce. Přesto, že
i ostrovští se moc snažili a početně jsme byli v převaze, nebylo nám to nic platné. Zkrátka,
Vilémovice v zábavě vyhrály a my jsme to rádi uznali. Kéž by takových přátelských utkání
bylo víc.
Naše radost pak závěrem byla ještě završena tím, že při probíhajícím losování
tomboly z pěti cen celkem tři obdrželi občané z Ostrova. Příjemný pocit z této akce v nás
přetrvává doposud. Oba umělci dokázali, že na to prostě mají a svým uměním a osobním
přístupem určitě budou rozdávat lidem radost ještě hodně dlouho.
Anežka Šenková
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Vybrali jsme zhotovitele pro stavbu „Revitalizace Lopače a protipovodňová
opatření“
Rada městyse na základě doporučení Hodnotící komise vybrala dodavatele prací ke
stavbě „Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření“, jejímž cílem je vybagrování
rybníku, oprava jeho břehů a hráze a výstavba celkem 10 protipovodňových tůní. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma s nejnižší nabídkovou cenou (cca 4,5mil. Kč) – AWT
Rekultivace, a.s. Práce začnou v březnu příštího roku.
Zajištění lékařské služby pro děti
V průběhu letošního léta oznámila MUDr. Trnečková, dlouholetá dětská lékařka v naší
obci, že od začátku nového školního roku (tedy od září t.r.) u nás již nebude ordinovat
z důvodu malého počtu pacientů. I přes naši snahu zřejmě nebude možné otevřít ordinaci
v prostorách Jihomoravského dětského centra specializované zdravotní péče (SPELEA),
kde jsme byli domluveni s primářem MUDr. Slavíkem. Naší společné snaze totiž svým
postojem vystavila „stopku“ Všeobecná zdravotní pojišťovna, která nepřipouští možnost
ambulance praktického lékaře pod ústavním zařízením. Rovněž zájem rodičů o ordinaci
dětského lékaře byl minimální.
Podporované byty již obsadili nájemníci
Podporované byty, které byly v naší obci během loňského a letošního roku vystavěny
již znají své nájemníky. V současné době je obsazeno 8 z 9 těchto bytů. Většina obyvatel
těchto bytů pochází z naší obce. Poslední volný byt je k dispozici komukoliv, kdo splňuje
požadavky, které jsou dány Ministerstvem pro místní rozvoj. Případní zájemci se mohou
informovat na našem úřadě.
Obnova a doplnění ovocných alejí
Městys se za podpory Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras pustil do
obnovy a doplnění ovocných alejí. V říjnu a listopadu bylo zaměstnanci městyse a členy
místního Českého zahrádkářského svazu vysazeno celkem 20 stromů v jabloňové aleji
směrem na Macochu a dalších 20 stromů ve švestkové aleji podél krajské komunikace za
zemědělským družstvem. V budoucnosti bychom chtěli pokračovat zejména v pročištění
a obnově švestkové aleje, která je v současné době „zahlušena“ náletovými křovinami.
Nátěr střechy Kulturního domu
V průběhu měsíců srpna a září byl zaměstnanci městyse proveden nátěr korodující
střechy na Kulturním domě. Plechová střecha byla nejprve zbroušena a poté i natřena
jednou vrstvou nátěru. Bylo tak zabráněno rychle se rozšiřující korozi.

POZVÁNKA NA SILVESTROVSKÝ POCHOD
Kulturní komise městyse Ostrov u Macochy srdečně zve všechny příznivce turistiky
na malý Silvestrovský pochod.
Sejdeme se dne 31. 12. 2011 v sobotu ve 13 hod. na náměstí u kašny , kdy po malém
občerstvení vyrazíme mírným pochodem směrem na Holštejn. Konečná stanice je
v Hospodě pod hradem. Věříme, že nás bude co největší počet a neodradí nás ani
případné nepříznivé zimní počasí. Nezapomeňte na teplé oblečení, dobrou obuv a veselou
náladu. Pochodu se mohou zúčastnit i děti.
Na všechny účastníky se moc těšíme.
Členové kulturní komise
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DOBIJTE SI BATERKY V HRABĚCÍCH LÁZNÍCH
Na rok 2011 bude každý vzpomínat po svém. Pro někoho to byl rok plný smutku, pro
někoho plný lásky, štěstí, bohatství a naděje. Ti z Vás, kteří věří na data věštící
budoucnost a využili magického dne 11. 11. 2011, možná v tom nastávajícím roce budou
mít ušlechtilé koníčky, dokonalé děti, trendy oblečení, báječné zážitky a světlou
budoucnost. Dnešní doba totiž přeje pouze silným, temperamentním a báječným lidem.
A jak si tyto schopnosti vytvořit, využít, ale hlavně uchovat? No prostě. Vypravte se do
lázní a načerpejte nové síly!
Svaz tělesně postižených občanů v Ostrově Vás zve na týdenní pobyty do Luhačovic,
Jánských lázní a lázní Skalka u Prostějova. Sdělujeme Vám, že není naprosto nutné, abyste
byli registrováni jako členové sdružení. Garantujeme Vám, že nic tak nepotěší tělo a mysl,
jako procházka po lázeňské promenádě v Luhačovicích. A to ani nemusíte popíjet žádný
z místních minerálních pramenů. Stačí jen vnímat okolí. Pečlivě udržovaná lázeňská zeleň
a květena, tryskající fontány, domy postavené ve stylu tzv. lidové secese, všude přítomný
klid – tím Luhačovice uhranou snad každého návštěvníka.
V lázních se léčí kdeco. Jsou to nemoci dýchacího a trávicího ústrojí, oběhové potíže,
ale také nemoci pohybového aparátu až po neplodnost či stavy po léčbě rakoviny.
Minerálních pramenů na území města je celkem sedmnáct. Mezi léčebnými procedurami
hrají prim právě pitné kůry, inhalace a také uhličité koupele. O rozvoj lázní se zasloužil
především uherský šlechtický rod Serényiů, který měl celé lázně v držení až do konce
druhé světové války. Hrabě Jan pojmenoval všechny prameny podle příslušníků rodu. Pro
nás jsou nejznámější Vincentka, Ottovka a Aloiska. Pro jejich vysoký obsah minerálních
látek a proplynění oxidem uhličitým jsou luhačovické minerálky považovány na jedny
z nejúčinnějších v Evropě. Věřím, že některé právě uveřejněné termíny využijete.
Luhačovice (cena za jednu osobu je 3 800 Kč):
 16. 6. – 23. 6. 2012
 23. 6. – 30. 6. 2012
 8. 9. – 15. 9. 2012
 15. 9. – 22. 9. 2012
Jánské lázně (cena za jednu osobu je 3 100 Kč):
 23. 5. – 30. 5. 2012
 30. 5. – 5. 6. 2012
Pokud Vám z nějakého důvodu nevyjde pobyt v lázních, dopřejte si v tom novém roce
klid a rodinou pohodu. Je sice čas adventu, ale nepodlehněte tomu příšernému
předvánočnímu dárkovému běsnění, přelidněným vánočním trhům a šílenému pečení
cukroví. Jo! Na Silvestra nedoporučuji žádná nabubřelá prohlášení nad sklenkou
alkoholu. Je to totiž na nic. A pokud se Vám v tom letošním roce líbily námi pořádané
akce, tak jsme moc rádi a těšíme se, že v tom příštím roce nabídneme zase něco
zajímavého. A já Vám za celou organizaci Svazu tělesně postižených občanů v Ostrově
děkuji za Vaši podporu a přeji hodně zdraví, lásky a splněných snů.
Anežka Šenková – předseda Svazu tělesně postižených občanů
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ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY INFORMUJE
ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, škola rodinného typu
učit se – v souvislostech
učit se – v přírodě
učit se – příjemněji, a přitom vědět více

Slavnostní otevření nových učeben
Díky evropským prostředkům mají žáci k dispozici moderní vyučovací pomůcky, lepší
přístup k informačním technologiím, dvě nové vybavené učebny a angličtinu učí anglický
rodilý mluvčí.
Na půdě školy se poprvé v historii školy setkaly významné osobnosti Jihomoravského
kraje a četní zástupci regionálních samospráv, a to při příležitosti slavnostního otevření
nových učeben.
Školu navštívil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a radní Jihomoravského
kraje Ing. Václav Horák a náměstek hejtmana a rovněž radní Jihomoravského kraje
Mgr. Ivo Polák spolu s četnými představiteli místních samospráv – starosty,
místostarosty a zastupiteli, a to jak z Ostrova, tak z Vysočan, Vilémovic, Sloupu, Křtin,
Lipovce, Šošůvky a dalších okolních obcí.
Na tuto slavnost navázalo
slavnostní otevření učeben za účasti
široké veřejnosti. Před školou byl
postavený velkoprostorový stan
(zapůjčeny z Místní akční skupiny
pro Moravský kras), v němž
vystoupili žáci základní a mateřské
školy. Celým odpolednem pak
provázel taneční dechový orchestr
Základní umělecké školy z Jedovnic.
Součástí slavnostního odpoledne
byla také beseda o rodinných pasech
a senior pasech (rozsáhlý slevový
program podpořený Jihomoravským krajem).
Pro všechny návštěvníky připravily kuchařky školní jídelny a členové Sboru
dobrovolných hasičů v Ostrově bohaté občerstvení. Součástí programu byla prohlídka
nových učeben včetně ukázky práce jak s interaktivní tabulí, tak především
s interaktivními učebnicemi.
Na této, pro školu a pro obec mimořádné události, se sešlo velké množství
diváků, kteří zcela zaplnili kapacitu zapůjčeného velkoprostorového stanu.
Je zřejmé, že rodiče a veřejnost se zajímají o dění ve škole a spolu s vyučujícími
mají zájem o neustálé zkvalitňování a zlepšování podmínek pro výuku svých dětí. Tento
zájem nás těší a zavazuje k další práci na nepřetržitém zkvalitňování výuky a modernizaci
vybavení školy.
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Celkem byly do školy pořízeny 4 nové interaktivní tabule, 20 interaktivních učebnic,
30 počítačů, digitální kamera, digitální fotoaparát, radiomagnetofony pro výuku
angličtiny a němčiny, poloprofesionální meteostanice, GPS navigace atd. Pro zkvalitnění
výuky bylo vypracováno 250 pracovních listů do přírodovědných předmětů a angličtiny.
Dalších cca 550 vzdělávacích materiálů určených žákům je postupně dokončováno
a ověřováno ve výuce. Všichni žáci druhého stupně mají hodiny angličtiny obohaceny
o výuku vedenou anglickým rodilým lektorem. Spolu s prohlubováním odborné kvalifikace
vyučujících, kteří absolvovali celou řadu vzdělávacích kurzů, včetně zahraničních, je tak
v ostrovské základní škole výuka permanentně zkvalitňována.
Kromě projektu Peníze EU do škol – šablony (čerpají všechny školy kromě
pražských, částka pro ZŠ Ostrov činí 717 000 Kč) je ve škole realizován v regionu
ojedinělý velký evropský projekt Schola naturalis (2 054 000 Kč).
Za kolektiv žáků a pracovníků ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy.

Výuka v přírodě (Rychta Krásensko)
Týdenní vzdělávací program
střídal práci v učebně s venkovními
aktivitami. Žáci pracovali s mapou
v terénu, pozorovali místní krajinu,
prolézali nepřístupnými prostory
jeskyň za dozoru učitelů, vyzkoušeli
si orientační běh s přístroji GPS,
tvořili powerpointové prezentace
a mnohé další. Při tom všem se učili
a sbírali
nové
poznatky
a zkušenosti.
Součástí
programu
byla
i terénní
exkurze
v Rudici
a simulační hra obchvat, která
navodila situaci, kdy občané obce
mají rozhodnout na společné schůzi, zda okrajem obce povede silniční obchvat či nikoli.
Žáci měli zhodnotit všechna pro a proti, např. jaký vliv by měl obchvat na životní
prostředí v okolí, kolik nových pracovních míst by přineslo nové obchodní centrum, jak
velký zásah by to byl do života místních občanů atd. V konečném hlasování se „občané“
vyslovili pro zachování původního stavu.
Exkurze proběhla v rámci evropského projektu Schola naturalis, který naše škola
realizuje (spolu s projektem Peníze EU do škol – Šablony). Veškeré náklady na exkurzi,
stravu a ubytování byly hrazeny z projektu (cca 2 000 Kč/os.).
V rámci projetu proběhly další exkurze (např. exkurze s GPS, 3 denní výukový pobyt pro
žáky 6. a 7. roč. na Rychtě, dále pět workshopů pro žáky 1. stupně, které zahrnovaly výuku
v terénu a spojení teorie s praxí aj. ‐ více na www.zsostrovum.cz, sekce projekty.
Mgr. Libor Pelikán, Mgr. Šárka Majkutová

Beseda o neslyšících
Ve středu 19. 10. 2011 navštívili naši školu velmi vzácní hosté z České komory
tlumočníků znakového jazyka z Prahy. Žáci 2. stupně měli skvělou příležitost setkat se
s neslyšící paní Markétou, která připravuje zprávy ve znakovém jazyce pro Českou
televizi.
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Naše děti se velice rychle naučily nejen prstovou abecedu, pomocí níž se s Markétou
dorozumívaly, ale také správné postupy při odezírání, základní sdělení ve znakovém
jazyce a v pantomimě.
Chtěla bych opravdu všechny žáky velmi pochválit za vzorné chování, aktivitu a snahu
naučit se novým způsobům komunikace. Věřím, že tato zkušenost je pro ně velmi
přínosná. Umožnila jim totiž nahlédnout do světa lidí, kteří, přestože žijí s tak velkým
handicapem, mají svoje přání, sny a žijí velice podobným životem jako slyšící.
Mgr. Petra Ševčíková, výchovná poradkyně

Projekt EU – Arboretum
Další úspěch v získávání peněz z evropských fondů = zlepšení podmínek pro
žáky i veřejnost.
Na základě návrhů žáků byl sestaven projektový záměr na výsadbu školního arboreta.
Projektová komise jej vyhodnotila jako kvalitní a přínosný, a schválila podporu
v maximální možné částce 53 000 Kč.
Byly dokončeny úpravy terénu, vyštěrkovány chodníčky a vysazeno více než 70
sazenic celkem 27 druhů dřevin. Do výsadby se zapojili rodiče, děti, učitelé a členové
místního spolku zahrádkářů.
Arboretum bude sloužit jako místo
odpočinku a jako přírodní učebna.
Návštěvník bude mít možnost vidět,
jak vypadá např. smrk ztepilý, smrk
stříbrný, 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 estetičtější vhled.
Sazenice dřevin sponzorsky poskytli
soukromí pěstitelé a Školní lesní
podnik Křtiny.

Celoroční projekt MŠ – Od školičky ke škole
V samotném závěru loňského školního roku proběhla první velká společná akce dětí
MŠ a žáků bývalého 7. ročníku ZŠ „Holštejnská pohádka“. V novém školním roce na
úspěšnou spolupráci dětí z MŠ a ZŠ navazujeme rozsáhlým celoročním projektem, který
probíhá formou společných tvořivých dílen dětí mateřské školy a žáků 8. ročníku
základní školy.
Naše mateřská škola přijala pozvání a navštívila mateřskou školu v Šošůvce
(11/2011). Děti společně zhlédly divadelní představení „Krtek a princezna“. Těšíme se na
další setkání a poznávání nových kamarádů.
Úprava zahrady MŠ – proběhlo důkladné vyčištění pískovišť, včetně celkové výměny
písku, zvětšení podílu zelené plochy a oprava oplocení. V další fázi budou pořízeny nové
herní prvky (houpačky, prolézačky atd.) a budou vysázeny okrasné rostliny, které
zpříjemní vzhled zahrady MŠ a přinesou do blízkosti dětí kousek přírody.
Jaroslava Vondrová, Mgr. Bc. Petra Skotáková, Mgr. Karel Hasoň
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Vánoční vystoupení ve Vilémovicích a ve Vysočanech
V neděli 4. 12. a o týden později 11. 12. 2011 se uskutečnilo vánoční vystoupení žáků
Základní školy v Ostrově, žáků mateřské školy v Krasové a ZUŠ Jedovnice v kulturním
domě ve Vilémovicích a ve
Vysočanech.
Program obsahoval pestrou
paletu
básní,
písní,
tance
a divadla. Střídaly se jak různé
druhy písní a básní, tak i různé
jazyky, a to němčina a angličtina.
Ve škole probíhá výuka těchto
dvou jazyků, proto jsou žáci
schopni zvládnout vystupovat
a zpívat
i v cizích
jazycích.
Atmosféra vystoupení byla již
prodchnuta kvapem se blížícími
Vánocemi.

Keramika ve škole
Pro velký zájem žáků byly v tomto školním roce, stejně jako loni, otevřeny tři
keramické kroužky – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Celkem 20 žáků se schází
každé úterý pod vedením Mgr. I. Hudcové od 12.00 do 15.30. Naše keramická dílna je
nově otevřená. Je to učebna v přízemí, kde se dříve vyučovaly pěstitelské práce. Výrobky
nám vypaluje paní Huťková na ZŠ při DL, za což jí patří poděkování. Zároveň děkujeme
paní ředitelce PaeDr. Lence Podsedníkové za vstřícnost.

Zdravotní tělesná výchova ve škole
Po několikaleté přestávce se na naší škole opět otevřel kroužek zdravotní tělesné
výchovy. Kroužek navštěvují žáci doporučeni dětskou lékařkou kvůli vadnému držení
těla.
Kroužek obsahuje cvičení na celkové posílení a protažení svalstva, procvičování
chodidel a dechová cvičení. Cvičí se v gymnastickém sále na karimatkách, cvičebních
míčích, lavičkách, žíněnkách, při hudbě a také se relaxuje. Oblíbené jsou závodivé hry
před koncem hodiny. Do kroužku je přihlášeno 15 žáků z MŠ a prvního stupně ZŠ. Cvičí se
každou středu od 13.30 do 14.30.
Mgr. Ivanka Hudcová

Rozsvěcování vánočního stromu
V neděli 27. 11. 2011 proběhlo
tradiční
rozsvěcování
vánočního
stromu. Program připravili žáci školy,
školní družiny a mateřské školy
Ostrov u Macochy ve spolupráci se
ZUŠ Jedovnice, pobočka Ostrov.
Součástí vystoupení byl i živý Betlém.
Poděkování
patří
žákům
a učitelům, kteří program připravili,
sboru dobrovolných hasičů za
přípravu občerstvení, organizátorům
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za nádhernou výstavu s vánoční tematikou, dále pak za ukázku práce uměleckého kováře,
žákům školy a paní učitelce Ševčíkové za výrobu a namalování kulis Betléma, dárci
materiálu, ze kterého byly tyto kulisy vyrobeny a především manželům Grimovým s jejich
malým synem, kteří se ochotně zapojili do sehrání klíčových rolí živého Betléma.

Poděkování
Velké poděkování patří vyučujícím školy za ochotu a vynaložené úsilí při realizaci
evropských projektů, za neustálou ochotu a chuť se vzdělávat a zavádět nové metody
a používat moderní učební pomůcky.
Pochvalu si zaslouží také žáci, jednak za dobré výsledky v reprezentaci školy
a především za vytrvalost a snahu při překonávání počátečních obtíží s porozuměním ve
výuce angličtiny s rodilým mluvčím.
Je radostnou zprávou, že se spolupráce obce, školy, veřejnosti, hasičů, zahrádkářů
a dalších spolků zdárně rozvíjí a že v naší obci má stále více obyvatel zájem o dění v obci
a ve škole a jsou ochotni přiložit ruku k dílu.
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

Klidné prožití Vánočních svátků a vše dobré v novém roce přejí žáci
a učitelé ZŠ Ostrov.
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zastoupení klientů v řízeních před soudy, rozhodci a orgány veřejné správy
převody nemovitostí včetně vyřízení daňového přiznání, věcná břemena
rozvody sporné i dohodou, majetková vypořádání, výživné nejen na děti
vymáhání pohledávek – platební rozkazy, exekuční řízení
dopravní přestupky – pomoc v přestupkovém řízení a jednání s pojišťovnami
spotřebitelské smlouvy – odstoupení, uplatnění odpovědnosti za vady
směnky
sepsání smluv
komplexní právní poradenství v oblasti trestního, správního, rodinného,
občanského, obchodního a pracovního práva
OBJEDNÁVKY NA:
E‐mail: ak.hudcova@gmail.com
Mobil: 774 053 998
Těším se na spolupráci a přeji všem krásné Vánoce!

Elektrowin
Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent,
v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může
dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a
o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí
s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze
43 procent případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní
orgán“ radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen
domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem
peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes
musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné,
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výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé
věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili,
kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově
o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický
štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty
nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší
i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů,
ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy
například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou
lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé
spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost
1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a. s. vybudovala v České
republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit
s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města
a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve
sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 17. schůzi, konané dne 29. 9. 2011:
 schválila znění Dodatků č. 1 smluv o právu provést stavbu revitalizace Lopače –
celkem 13 smluv
 vzala na vědomí informace o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby
„Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření“ a schválila členy a náhradníky
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise nabídek na realizaci stavby
 souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje na pořízení výstroje a výzbroje jednotky SDH
 schválila rozpočtové opatření č. 8
 schválila změny v pronájmech pečovatelských bytů – 2 případy
 schválila smlouvu o nájmu hrobového místa
 schválila upravený odpisový plán ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy pro rok 2011
 souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1731/9
a se zveřejněním záměru pronájmu uvolněných částí pozemku p. č. 1731/9 za
účelem údržby a obdělávání zahrady na dobu neurčitou
 souhlasila s novostavbou terasy na pozemku p. č. 1642/5
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 18. schůzi, konané dne 27. 10. 2011:
 schválila přidělení 6 bodů žadatelce a nájem bytu č. 1 v pečovatelském domě
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souhlasila s dodatečným povolením dorovnání pozemku na parcele p. č. 354/1
vedle pozemku p. č. st. 381 a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na
pozemcích obce
souhlasila s pokácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 1376/77
a 67
schválila s účinností od 1. 10. 2011 platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy, Mgr. Karlu Hasoňovi
souhlasila s přijetím nepeněžního daru pro ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
schválila poskytnutí mimořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Mgr.
Karlu Hasoňovi
jmenovala dva zástupce za zřizovatele za členy Školské rady při ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy
souhlasila s mimoškolní výukou angličtiny v mateřské škole externí agenturou
schválila rozpočtové opatření č. 9
nevyhověla námitce uchazeče H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. o vyloučení ze
zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou
v otevřeném řízení „Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření“

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 19. schůzi, konané dne 10. 11. 2011:
 schválila uzavření „Smlouvy o dílo“ na provedení elektroinstalačních prací v ZŠ
a MŠ Ostrov u Macochy
 schválila uzavření dodatku č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění
odpadu se společností SITA CZ a.s.
 schválila uzavření licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským pro práva
k dílům hudebním, o. s.
 souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na odbornou
přípravu jednotky SDH
 schválila uzavření 6 Smluv o nájmu boxu kolumbária
 schválila přidělení 6 bodů žadatelce a nájem bytu č. 8 v pečovatelském domě
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 20. schůzi, konané dne 30. 11. 2011:
 doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí plnění rozpočtu městyse
za období 1–10/2011
 doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled na roky 2013 – 2016
 doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2012
 doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí závěrečný účet Svazku vodovodů
a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za rok 2010
 doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí závěrečný účet Spolku pro Moravský kras
za rok 2010
 schválila rozpočtové opatření č. 10
 schválila změnu kategorizace majetku městyse a vyřazení majetku městyse
z důvodu uvedení evidence majetku městyse do souladu s právními předpisy
 schválila Směrnici o inventarizaci majetku a závazků městyse Ostrov u Macochy
a Plán inventur pro rok 2011
21







vybrala na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Lopače a protipovodňová
opatření“ firmu AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov –
Prostřední Suchá, IČ 4767617 a stanovila další pořadí nabídek
vzala na vědomí změnu dodavatelů elektrické energie a plynu pro ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy
schválila dodatek č. 9 smlouvy o dílo s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou
Blansko
doporučila zastupitelstvu schválit program V. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy, konaného dne 15. 12. 2011 v 18 hodin v budově kina
schválila vyplacení odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Ostrov
u Macochy Mgr. Karlu Hasoňovi

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na svém V. zasedání, konaném dne
15. 12. 2011:
 vzalo na vědomí plnění rozpočtu městyse za období 1–10/2011
 vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10
 schválilo rozpočtový výhled na roky 2013 – 2016
 schválilo rozpočet městyse na rok 2012
 vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu
Blansko za rok 2010
 vzalo na vědomí závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok 2010
 schválilo rozpočtové opatření č. 11
Ing. Květoslav Pekárek, místostarosta
Ing. Ondřej Hudec, starosta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012
Příjmy
§
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1344
1345
1361
1511
4112
4116
4121

Položka
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatky za užívání veř. prostranství
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvest. dotace ze SR
Ostatní neinvest. dotace ze SR ‐ Veřejně prosp. práce
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
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Částka v Kč
1 500 000
100 000
150 000
1 900 000
76 000
3 500 000
500 000
27 000
19 000
2 000
3 000
13 000
550 000
422 900
18 000
200 000

4222
1012
1031
2119
2143
3314
3341
3412
3613
3632
3723
3745
4357
6171
6310

Investiční příjaté transfery od krajů
Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
Příjmy z pěst. činnosti (les)
Příjmy z dobývacího prostoru
Příjmy z turistického ruchu (inf. středisko)
Knihovna
Rozhlas a televize
Pronájem kulturního domu, poplatky za užívání KD
Nebytové hospodářství (stará škola)
Příjmy za služby v pohřebnictví
Sběr a svoz ostatních odpadů (pet‐lahve, sklo, …)
Za služby při úpravách veř. zeleně
Domovy (nájemné)
Příjmy ostatní (nahodilé)
Příjmy z úroků
Příjmy celkem

8115
8123
8124

510 400
11 000
80 000
1 000
5 000
3 000
6 000
20 000
251 000
6 000
50 000
30 000
200 000
5 000
5 000
10 164 300

Zapojení přebytku z minulých let
Přijetí úvěru u ČS
Splátka úvěrů od ČS

455 300
‐900 000

Financování celkem

‐444 700

mezisoučet (P+–F=V)

9 719 600

Výdaje
§
1019
1031
2143
2212
2219
2221
2310
2333
3119
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429

Položka
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (včelaři)
Pěstební činnost (les)
Vnitř. služby, obchod, turismus (inf. stř.)
Silnice (opravy místních komunikací)
Ostatní komunikace (chodníky, parkoviště)
Dopravní obslužnost (IDS JmK)
Pitná voda (úroky z úvěru, členský příspěvek, ztrátovost)
Úpravy drobných vodních toků (revitalizace "Lopač")
Základní škola (provoz, pojišť. budovy, školní autobus,...)
Knihovna (provoz, opravy)
Obecní kronika, výstavy
Činnost registrovaných církví (příspěvek kostel)
Rozhlas (autorské poplatky)
Vydávání zpravodaje
Kino (provoz, opravy)
Sbor pro občanské záležitosti, kulturní komise
Kulturní dům (provoz)
Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Sokol)
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace (Skauti)
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Částka v Kč
2 000
80 000
120 000
50 000
20 000
55 000
150 000
1 450 000
2 300 000
150 000
6 000
150 000
40 000
15 000
230 000
80 000
400 000
45 000
120 000
2 000

3429
3613
3631
3632
3633
3635
3639
3721
3722
3723
3745
4341
4357
4359
5212
5512
6112
6171
6310
6399

Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvek zahrádkáři)
Nebytové hospodářství (stará škola‐ pojištění, opravy)
Veřejné osvětlení (spotřeba energie,opravy)
Pohřebnictví (provoz hřbitova)
Výstavba a údržba inženýrských sítí (úroky z úvěru)
Územní plánování
Komunální služby – MAS
Sběr a svoz nebezečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (pet‐lahve,sklo,…)
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Domovy (podporované byty)
Svaz zdravotně postižených (příspěvek na činnost)
Ochrana obyvatelstvu
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Finanční operace (poplatky za vedení účtu)
Daň z příjmu za obec

10 000
50 000
250 000
20 000
150 000
10 000
14 000
50 000
500 000
80 000
400 000
71 600
50 000
10 000
1 000
150 000
900 000
1 450 000
12 000
76 000

Výdaje celkem

9 719 600

PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
31. 12. 2011 (13:00) Silvestrovský pochod na Holštejn
1. 1. 2012 (0:30)

Tradiční novoroční ohňostroj – náměstí městyse (v případě
špatného počasí přeloženo na 1. 1. 2012, 18:00)

21. 1. 2012 (20:00) Sokolský ples, hraje PROROCK – KD
17. 2. 2012 (20:00) Ples SRPDŠ – KD
19. 2. 2012 Dětský Karneval – SRPDŠ
25. 2. 2012 (20:00) Hasičský bál, hraje Pohoda – KD
3. 3. 2012 Divadelní představení Přes přísný zákaz dotýká se sněhu – KD
březen 2012 Masopustní průvod
15. 3. 2012 (18:00) VI. zasedání Zastupitelstva městyse – Kino
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