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������������  INFORMACE PRO OBČANY  ������������ 
 
 

Investiční akce realizované v průběhu volebního období stávajícího zastupitelstva 
(mezi lety 2011 – 2014) 

 
Vážení spoluobčané, 
funkční období stávajícího zastupitelstva vstoupilo do svého závěru. V průběhu let 2011 – 
2014 se stávajícímu zastupitelstvu podařilo realizovat celou řadu investičních akcí, a proto 
mi dovolte, abych na sklonku volebního období zrekapitulovala ty nejvýznamnější.  
 
Rok 2011 
V roce 2011 proběhla výměna oken v místní základní škole. Na tuto akci se zastupitelstvu 
městyse podařilo sehnat dotaci ve výši 111.000,- Kč. Celková hodnota této investiční akce 
činila 219.816,- Kč.  
 
V tomto roce byly rovněž vystavěny chodníky po obou stranách silnice I. třídy číslo 37, a to 
od místního kulturního domu po Santiniho hostinec. Celková hodnota této investiční akce 
činila 904.180,- Kč.  
 
Zastupitelstvo městyse v roce 2011 dále provedlo opravu místní  kapličky před železničním 
mostem směrem na Obyčtov. Oprava kapličky si vyžádala náklady ve výši 15.000,- Kč.  
 
Rok 2012 
V roce 2012 byly do místní mateřské školy pořízeny nové sporáky a osvětlení. Na tuto akci 
se zastupitelstvu městyse podařilo sehnat dotaci ve výši 105.500,- Kč. Celková hodnota této 
investiční akce činila 178.278,- Kč.  
 
V tomto roce byl rovněž vystavěn chodník u silnice na Radostín nad Oslavou – směr ZP 
Ostrov, a.s.  Celková hodnota této investiční akce činila 404.180,- Kč. Oprava kanalizace 
pod tímto chodníkem provedená v souvislosti s jeho výstavbou stála 107.543,- Kč.  
 
V průběhu roku 2012 byla dále provedena oprava šoupat a hydrantů na místním veřejném 
vodovodním podtrubí. Celková hodnota této investiční akce činila 551.248,- Kč, přičemž 
107.000,- Kč z této částky bylo uhrazeno z poskytnuté dotace. 
 
Rok 2013 
V roce 2013 se zastupitelstvu městyse podařilo vystavět dlouho očekávaný chodník 
k místnímu „Novému hřbitovu“. Realizace tohoto chodníku a společné cyklostezky si 
vyžádala investici ve výši 6.331.681,- Kč. Na tuto investiční akci se zastupitelstvu městyse 
podařilo získat dotaci ve výši 2.589.000,- Kč.  
 
V tomto roce byla dále provedena oprava stávající dešťové kanalizace v lokalitě „Na 
Líškách“, která si vyžádala investici ve výši 814.970,- Kč.   
V průběhu roku 2012 byla dále provedena oprava střechy místního vodojemu. Náklady na 
opravu této střechy činily 40.535,- Kč. 
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Rok 2014  
Po několikerých snahách předchozích zastupitelstev se v roce 2014 podařilo stávajícímu 
zastupitelstvu zahájit realizaci dosud zjevně největší investiční akce v dějinách našeho 
městysu, a to výstavbu   dlouho očekáváné kanalizace a čistírny odpadních vod. 
Celkové náklady na tuto investiční akci jsou počítány ve výši 121.554.000,- Kč. 
Zastupitelstvu městyse se na tuto investiční akci podařilo sehnat dotaci z Ministerstva 
zemědělství ve výši 85.088.000,- Kč. Rozdíl mezi předpokládanými náklady a poskytnutou 
dotací ve výši 36.466.000,- Kč bude městys hradit z vlastních zdrojů. Městys má na tuto 
akci našetřeno 23 882 035,- Kč.  
K 31. 8. 2014 bylo z dotace vyčerpáno 69.305.598,- Kč. Z vlastích zdrojů, kterými jsou 
hrazeny další náklady, např. archeologický průzkum, stavební dohled, bezpečnost práce, 
uzavírky komunikací atd., bylo k uvedenému datu vyčerpáno 658.712,- Kč.  
 
Vedle shora uvedené investiční akce provedlo zastupitelstvo městyse rovněž opravu 
sociálního zařízení domu č. p. 109 ve vlastnictví obce. Hodnota této investice činila 
145.654,- Kč.  
  
Pro naše nejmenší spoluobčany bylo v roce 2014 zbudováno dětské hřiště v lokalitě u domu 
služeb. Na zbudování dětského hřiště se zastupitelstvu městyse podařilo získat dotaci ve 
výši 106.000- Kč. Celková hodnota této investiční akce činila 241.752,- Kč. 
 
Za účelem snížení nákladů na topení byla v roce 2014 provedena oprava vestibulu místní 
hasičské zbrojnice – sídla úřadu městyse. Stávající prosklená vstupní stěna byla nahrazena 
stěnou zděnou. Celková hodnota investice na výstavbu činila 216.166,- Kč. 
 
V roce 2014 byla rovněž provedena oprava místní zubní ordinace. Oprava této ordinace si 
vyžádala náklad ve výši 121.526,- Kč.  
 

 
 
 

Informace k výstavbě kanalizace a ČOV 
 

Zastupitelstvo městyse na svém VZ v pondělí dne 22. září 2014 
odsouhlasilo prodloužení lhůty splatnosti příspěvku na PD kanalizačních  přípojek pro 
jednotlivé RD do 30. listopadu 2014. 
Žádáme majitele nemovitostí, aby si (pokud tak ještě neučinili) na úřadě městyse vyzvedli 
PD kanalizačních přípojek ke svým nemovitostem a podepsali zde žádost o územní souhlas, 
který pak bude předložen na stavební úřad. 

Zastupitelstvo městyse 
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������������  KULTURNÍ VÝBOR INFORMUJE ������������ 
 

V sobotu 19. července 2014 se v Obyčtově uskutečnil turnaj v malé kopané mezi obcemi 
Obyčtov, Hodíškov, Jámy, Vatín a Ostrov nad Oslavou. 
Naše mužstvo se umístilo na 2. místě. Děkujeme mužstvu za skvělou reprezentaci našeho 
městyse. 

 
������������������������������������������������������������������������������������ 

 
Do konce letošního září oslavovali svá významná životní výročí tito naši spoluobčané z 
Ostrova nad Oslavou:  

• pan Bohumír BARTOŠ, pan Karel KOSTELENEC,  
• paní Marie HAVLÍČKOVÁ, pan František POUL,  
• paní Růžena ZAPLETALOVÁ, paní Božena ŠPAČKOVÁ,  
• paní Bohuslava BRUNSTOVÁ, pan Vladimír HAVELKA,  
• paní Emilie VESELÁ, paní Milada KOVÁŘOVÁ,  
• paní Anna HUMLÍČKOVÁ, paní Růžena FIALOVÁ,  
• paní Ludmila FIALOVÁ, paní Marie TRČKOVÁ,  
• paní Marie MARKOVÁ, paní Marie SVÍTILOVÁ,  
• pan Václav VÁVRA, paní Ludmila HUMLÍČKOVÁ a  
• paní Marie FILIPOVÁ.  

Ze Suků:  
• pan Jan POL a paní Olga ŠÍMOVÁ  

 
Všem oslavencům přejeme do dalších let  vše nejlepší, především zdraví, spokojenost a 

pohodu. 
 
 

V letošním roce jsme se naposledy rozloučili s našimi zesnulými sousedy: 
Z Ostrova nad Oslavou: 

• s panem Josefem KLUSÁČKEM,  
• s paní Martou HAVELKOVOU,  
• s panem Jiřím HAVLÍČKEM.  

Ze Suků: 
• s paní Bohumilou FILIPOVOU   
• s panem Ing. Františkem TRČKOU v Obyčtově.  

S panem Petrem KLUČKOU ze Suků se rodina rozloučila v Brně.  
 

Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
 
 

������������������������������������������������������������������������������������ 
 V  

 
 
 

bjfhhhfVv552212 
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 Z  HISTORIE M ĚSTYSU  
 

Příspěvek k blížícímu se výročí 650 let od první písemné zmínky o OSTROVĚ 
  

1. část 
Vesnice zakládané ve 13. století na vyměřeném půdorysu s uzavřenou zástavbou měly 
několik způsobů rozmístění domů při zakládání osad. Plán osídlení Ostrova byl založen 
typem zvaným „návesovka“, což je patrné z leteckého pohledu dodnes. Jednalo se o 
uzavřenou zástavbu *OTTŮV atlas str. 89*.  
 

 
Protáhlé strany tohoto trojúhelníku se 
setkávají na jihu městyse. Pojem 
„městys“ je znám již v 16. století. Písaři 
tehdy jeho jméno neskloňovali (v městys, 
do městys). Tímto pojmem označovali 
obce, které neměly plná městská práva, 
ale počtem obyvatel a některými 
městskými právy měly blíže k městům, 
než k vesnickým obcím. 
Za vlády císaře Josefa II., byl dokončen proces dědičných příjmení. Od roku 1780 se 
pojmenování občana skládalo ze jména a příjmení. Svá příjmení dostávali i bezzemci a 
čeleď. Do té doby to byla výsada šlechty, poté měšťanů a svobodných sedláků. 
Po roce 1770 bylo zahájeno číslování domů. Ve venkovských obcích to bylo jistě později, 
než ve městech. (např. v Náměšti roku 1771). 
V našich obecních účtech se první zmínka o číslování nachází v roce 1792, kdy je 
zaznamenáno, že dostal „Václav Chromý z numera 10ho od cesty do Vídně s P. Reiner 
Dobek“. Proč tam tento pán cestoval, zmíním později. Vlastní první číslování domů u nás 
začalo udělením (Nr) č. p. 1 vpravo od kostela z pohledu z jihu a pokračovalo až po číslo 
22, což byl v té době poslední domek směrem na Kněževes. Na protější straně číslování 
pokračovalo číslem 23 směrem ke kostelu, až po číslo 43 (u kamenného mostu přes řeku 
Oslavu). Protější řada začínala označením bývalé „mýtnice“ číslem 44 směrem k Bohdalci a 
číslem 55 končila. Opačným směrem byly označeny domy číslem 56 až 59, které se 
nacházelo naproti domu s č. p. 53. Dále číslování pokračovalo u sochy sv. Jana 
Nepomuckého (která byla postavena v roce 1755), 60, 61, 62 (bývalá obecní kovárna) a 63 
(u kterého stávala dřevěná „šatlava“). Ostatní čísla byla přidělována za řekou Oslavou, 
mimo již zmíněnou „návesovku“. Číslo 64 dostal mlýn (nyní prodejna COOP), dům šafáře 
ze dvora 65 a celá „tvrz“ 66. Na druhé straně Bohdalovského potoka poblíž brodu přes 
Oslavu bylo ještě číslo 67 a 68. Základní číslování domů tím bylo ukončeno. 
Další domovní čísla dostávaly domky po rozparcelování bývalého ždárského klášterního 
dvora. Vyměření pozemků tehdy prováděl pravděpodobně již zmíněný vídeňský úředník 
Reiner Dobek v roce 1792. V tomto roce mu z obecní kasy bylo zaplaceno za papír, mapu, 
štemplování papíru a také formanovi za jeho odvoz do Vídně. „Dvůr“ byl tehdy rozdělen na 
23 dílů. Tím ale nevznikl i stejný počet hospodářství (familií), poněvadž některé díly si 
zakoupili i ti co již měli domky očíslované (např. č. 24–55, nebo 64). Nová čísla z této 
parcelace byla postupně přidělována nově postaveným domkům.  
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Na „tvrzi“ přibyla k číslu 66 další – 72, 73, 74, pod „tvrzí“ (v místech kde byl rybník) další 
čp. 75 a 76. Řada domků „na kopečku“ obdržela čísla 77, 78, 81, 82. V této části bylo 
číslování ukončeno číslem 90. 
V roce 1796 koupila obec z Nového Veselí za 3 Rýnsky a 52 krejcarů „1 knihu svázanou 
která se koupila od obce veselské pro vtahování gruntovních zápisů“.  Veselský učitel dostal 
40 krejcarů „od vytahování numer celé obce do tý knihy“. V témže roce „se prodala kniha 
která pro ostrovskou obec se nemohla potřebovat pro obec Oújezdskou pro gruntovní zápisy 
2 R“. 
Originál gruntovní knihy je uložen ve Státním okresním archivu ve Žďáře nad Sázavou. 

 
 

Ke knihovní registraci nových hospodářství z rozparcelovaného „dvora“ došlo v roce 1797.  
V roce 1799 dala obec 28 krejcarů na „outraty když se prohlížely kruntovní knihy v Zámku“.  
Domovní čísla obdržely postupně jednotlivé domy v roce 1800, kdy na ně byly 
připevňovány tabulky s příslušnými čísly a odtud pochází pojmenování „čísla popisná“. V 
obecních účtech je: „dáno Smrčkovi od díla jedný nový tabulky a k tomu půl mázu voleje a 
za barvu jak na domovní Nra tak na ty tabulky i k 
nim na hřebíky 1 R 14 kr“. 
Číslování domů zřejmě neprobíhalo bez potíží, 
poněvadž téhož roku byl vyplacen 1 Rýnský 
„u čitelovi od napravení domovních numer i spolu 
tabulek“.  
Dále již následovalo číslování tak, jak se stavěly 
domy nové. V roce 1806 se píše, že Bernard Mička 
„který za místo neb plac k obci pět rýnských složil s 
připadajícím popisným Nr 91 domek vystavěl“ . 
Toto číslo je na opačném konci Ostrova než čísla 
přecházející. Nové domy již tolik nepřibývaly. Při 
sčítání lidí a domů v roce 1857 končí soupis číslem 
popisným 105. Domek si postavil v roce 1847 Jan 
Kronovik.  

 
 

 

Kronikář Josef Šidlo  
 

������������������������������������������������������������������������������������ 
  
 

 
Kam za kulturou 

 
• 15. listopadu 2014 proběhne v KD tradiční myslivecký ples. K tanci a poslech hraje 

GAMA. 
• 31. ledna 2015 se v KD uskuteční maškarní ples. K tanci a poslechu hraje JK Band   
• 14. února 2015 se uskuteční masopustní průvod obcí. 
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Vesnická liga začala 15. ročník, HC Ostrov si nevede vůbec 
špatně  
Pro HC Ostrov nezačala sezóna vůbec špatně, v prvních dvou kolech porazil favority do play off, akorát jim 
nevyšel zápas s Lískem, kde nastoupilo za Ostrov minimum hráčů. Výsledky, termíny zápasů můžete najít na 
www.vesnickaliga.cz. Další servis, včetně všech podrobností vychází ve středečním Deníku Vysočina. 
 

OSTROV – PÍSEČNÉ 6:3 
Zhodnocení Petra Jurka (vedoucí mužstva, Ostrov): „Ve vyrovnaném utkání jsme dobře bruslícího soupeře 
předčili v proměňování brankových příležitostí. Náš výkon ještě podpořil dobře chytající brankář Suchý. 
Vyhráli jsme proto zaslouženě. 
Branky a nahrávky: Jurek 2, Buchta, V. Burian, Fňukal, Kovář (Buchta 3, Prokš 2, F. Burian, Fňukal, Kovář) 
Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 9. Třetiny: 3:0, 2:0, 1:3. Ostrov: Suchý – Buchta, F. Burian, P. Burian, V. 
Burian, Dostál, Dupal, Fňukal, P. Gregar, Z. Gregar, Jurek, Kment, Kovář, Němec, S. Pelikán, Prokš. 
Písečné: Šťastný - Babák, J. Černý, Flek, Kobza, V. Kopecký, L. Kopecký, Kotouček, Peňáz, Z. Sklenář ml., 
J. Sklenář ml., M. Sklenář, Šejnoha, Vávra. 
 

PŘIBYSLAV – OSTROV 2:3 
Branky a nahrávky: Burian, Dostál, Němec (Tlustý). Rozdodčí: Hájek, Fiksa. Vyloučení: 2:4. Bez využití. 
Diváci 15. Třetiny: 1:0, 1:1, 0:2.  
Ostrov: Švanda – Tlustý, Pelikán, Němec, Kment, Jurek, J. Gregar, Fňukal, Dupal, Dostál, Daniel, Pe. 
Burian, Pa. Burian.  
 

OSTROV – LÍSEK 2:8 
Zhodnocení Ivo Dupala (hráč, Ostrov): „Po vyrovnané první třetině se lépe bruslící a kombinující hráči 
Lísku dostali do tříbrankového vedení, které v poslední třetině ještě navýšili a zaslouženě zvítězili.“ 
Branky a nahrávky: Petr Burian, Němec (Dostál, S. Pelikán). Rozhodčí: Hájek, Říčan. Vyloučení: 2:2. Bez 
využití. Diváci: 26. Třetiny: 1:1, 0:3, 1:4. Ostrov: Suchý – Pav. Burian, Petr Burian, Dostál, Dupal, J. Gregar, 
Němec, Paul, J. Pelikán, S. Pelikán, Prokš 
 

OLEŠNÁ – OSTROV 1:7 
Branky a nahrávky: P. Burian 2, Dupal, J. Gregar, Jurek, Kovář, J. Pelikán (Buchta 3, P. Gregar 2, P. Burian 
2, Dostál, Dupal, Jurek, Paul, S. Pelikán). Rozhodčí: Hájek, Říčan. Diváci: 26. Třetiny: 0:0, 1:5, 0:2. Ostrov: 
Suchý – Buchta, Petr Burian, Daniel, Dostál, Dupal, Fňukal, J. Gregar, P. Gregar, Jurek, Kovář, Němec, Paul, 
J. Pelikán, S. Pelikán. 
 

1. Bohdalec 4 4 0 0 31:5 8 
2. Světnov 4 4 0 0 28:8 8 
3. Nová Ves 4 3 1 0 18:7 7 
4. Škrdlovice 4 3 0 1 23:12 6 
5. Rudolec 5 3 0 2 19:15 6 
6. Ostrov  4 3 0 1 18:14 6 
7. Veselíčko 4 2 1 1 24:10 5 
8. Lísek  4 2 1 1 17:12 5 
9. Vatín  3 2 0 1 10:10 4 
10. Písečné 4 2 0 2 15:22 4 
11. Slavkovice 4 2 0 2 16:24 4 
12. Přibyslav 4 1 1 2 8:14 3 
13. Znětínek 3 1 0 2 10:8 2 
14. V.Losenice 3 1 0 2 10:11 2 
15. Řečice  4 1 0 3 12:17 2 
16. Pavlov  4 1 0 3 10:20 2 
17. Jámy  4 0 0 4 4:21 0 
18. Bukov  4 0 0 4 7:25 0 
19. Olešná  4 0 0 4 6:31 0 
 

Poslední výsledek, který není v tabulce je Ostrov – Jámy 7:4  
 
11.10.2014 SO 22.00 h Slavkovice - Ostrov  
15.10.2014 ST 20.15 h Ostrov  - Řečice    Vesnická hokejová liga   
                        Daniel Karel 
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SDH Ostrov informuje 
 
Soutěžní sezona byla ukončena, a proto by jsme Vás chtěli informovat o dosažených 
výsledcích. 
Dne 10.5.2014 se v Hamrech nad Sázavou uskutečnila okrsková soutěž požárních družstev. 
Náš sbor letos nasadil pouze jedno družstvo mužů a jedno družstvo dívek. Družstvo mužů 
po bezchybném výkonu celou soutěž již popáté za sebou vyhrálo. Družstvo dívek po 
chybě na požárním útoku obsadilo 4. místo. 
Dne 21. 6. 2014 se v obci Věchnov konala okresní soutěž v "klasice". Družstvo mužů po 
chybách na teorii a pořadové přípravě obsadilo 3. místo se ztrátou necelé půl vteřiny na 
vítěze. Družstvo děvčat po chybách na útoku obsadilo 10. místo. 
Dne 13.9.2014 se náš sbor zúčastnil Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda ve Žďáru n. S.. 
Bylo nasazeno jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Družstvo mužů skončilo na 3. 
místě a získalo pohár Karla Herolda za nejstarší družstvo. Družstvo žen se umístnilo také na 
3. místě. 
Zásahová jednotka do konce měsíce září zasahovala u 14-ti zásahů, z čehož bylo za letošní 
rok nejvíce požárů - 8x. Dalšími zásahy bylo čerpání zaplavených sklepů - 5x. Jedenkrát 
byla jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu. V naší obci zasahovalo celkem u 
5 případů. Tím největším byl požár RD na Sukách.  
Náš sbor též pomáhal při výstavbě ČOV v obci. Nejprve prováděl čerpání vody do samotné 
budovy čističky. Následovalo přečerpávání řeky při pokládání kanalizace přes koryto řeky u 
křižovatky na Kotlasy. Další akcí byla demolice stodol v části „Dvory“. 
 
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se podíleli na činnosti sboru. 
 
 Jan Kříž ml. 

 


