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V loÀském roce byla zahájena ak-
ce na Vodním díle Boskovice. Jedná
se o rekonstrukci hráze vodního dí-
la, která má zajistit zv˘‰ení bezpeã-
nosti obãanÛ pfii povodních.  

Aktuálnû rekonstrukce pokraãuje
podle zmûnûného harmonogramu,
kter˘ byl prodlouÏen z tfietího ãtvrt-
letí roku 2019 aÏ do konce roku
2019. DÛvodem prodlouÏení termí-
nu byla nutnost provádûní odstfielÛ
skalního masívu v místû nového
bezpeãnostního pfielivu. ZdrÏení
vyvolala nutnost zaji‰tûní potfieb-
n˘ch povolení od báÀského úfiadu
a pfiíprava odstfielÛ.

Kolaudace stavby se pfiedpokládá
podle nového harmonogramu kon-

cem roku 2019, koruna hráze by
mûla b˘t prÛchozí od jarních mûsí-
cÛ roku 2020.
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K v˘roãí 100 let republiky byl v Ostrovû
u Macochy odhalen nov˘ pomník

Tento rok jsme si totiÏ pfiipomnûli jiÏ
100 let od vzniku âeskoslovenského
státu. A tak se s oslavami tohoto data
doslova roztrhnul pytel. V médiích byly
pfiipomínány historické posloupnosti
vzniku na‰eho státu, zásluhy mnoha 
osobností na jeho vzniku a napfiíã celou
republikou se sázely lípy, pofiádaly
pfiedná‰ky a mnoho dal‰ích aktivit spo-
jen˘ch s pfiipomínkou tohoto historické-
ho aktu.

Pozadu nechtûli zÛstat ani obyvatelé
Ostrova u Macochy, ktefií k pfiipomínce
tohoto historického okamÏiku uspofiá-
dali slavnostní pochod obcí v ãele se
ãleny místního Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ. Na novû opraveném námûstí
byl vysazen pamûtní strom – lípa srdãi-
tá. Pochod poté pokraãoval k budovû
úfiadu mûstyse, kde byl odhalen nov˘
pomník obûtí I. a II. svûtové války
z fiad obãanÛ Ostrova u Macochy. Jeho
autorem je zakladatel a prezident

Svûtové asociace v˘tvarníkÛ v oboru
plochého skla a mimo jiné ãestn˘ ob-
ãan Ostrova u Macochy pan Valerian
Kováã. Slavnostní projev pronesli sta-
rosta mûstyse Ondfiej Hudec, generál
Jifií Brychta a faráfi Pavel KuchyÀa,
kter˘ nov˘ pomník rovnûÏ posvûtil.

Zpestfiením bylo vystoupení dûtí
z místní Z· a M·, které si pfiipravily
krátk˘ program. I pfies sychravé pod-
zimní poãasí pfiihlíÏelo více neÏ 200
lidí.

Text: Ing. Ondfiej Hudec, starosta
Foto: Pavel Kuchafi

28. fiíjen je datem státního svátku, o kterém se dûti uãí ve ‰kole a dospûlí mnohdy pfiem˘‰lí, proã zrovna tento den nemu-
sí jít do práce. Ten leto‰ní byl ale o dost jin˘. 


