
Zpravodaj pro městys Ostrov nad Oslavou
 a místní část Suky

Říjen 2017

na fotografi i: Mladí hasiči SDH Ostrov nad Oslavou 



Ú ad m styse informuje  
 
Od ervence do konce zá í letošního roku prob hlo vybudování inženýrských sítí 
(voda, elekt ina, plyn) ke t em novým parcelám v oblasti „Na líškách“. Zasí ování 
provedla spole nost Aquasys, spol. s r.o., která byla vybrána na základ  výsledk  
výb rového ízení. Cena za vybudování inženýrských sítí pro tyto t i nové parcely 
inila 1.947.253,- K  (cena v etn  DPH). 

 
V pr b hu letošních prázdnin bylo provedeno išt ní vrtu, který zásobuje naši obec 
pitnou vodou, a vodojemu od usazenin. K išt ní bylo p istoupeno na doporu ení 
našeho odborného garanta pana Ing. Juna. Naposled byl vrt pro išt n v roce 2011.  
 
V první fázi išt ní zam stnanci m styse rozd lali veškeré potrubí a p íruby 
a  pro istili je. Následn  za pomoci Sboru dobrovolných hasi  Ostrov nad Oslavou 
propláchli celé potrubí vedoucí od vodojemu k vrtu (potrubí v délce cca 660 metr ). 
 
Dále bylo provedeno samotné vy išt ní vrtu od usazenin (tzv. mechanická 
regenerace vrtu). Toto išt ní provád la odborná firma – LIDA ÍK s.r.o. z Brna. 
Cena za vy išt ní vrtu inila 50.100,- K  (bez DPH). 
 
V pr b hu procesu išt ní byl vrt odstaven a pitná voda pro naši obec byla 
odebírána od Vodárenské akciové spole nosti. V sou asné dob  je již naše obec 
op t zásobena pitnou vodou z našeho pro išt ného vrtu. 
 
V pr b hu jara bylo na Sukách vybudováno d tské h išt  (viz foto). Dodavatelem 
byla firma Bonita Group Service s.r.o., Tišnov. Cena za h išt  72.709,- K . 
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V ervnu letošního roku m stys po ídil k ovino ez zna ky Stihl FS 460 C-EM, za 
24.790,- K  a benzinovou travní seka ku zna ky STIGA Combi 53 SQB 625 E za 
10.990,- K . Dodavatel k ovino ezu i seka ky - pan Libor Odehnal, Bude . Seka ka 
byla po ízena z d vodu pot eby vyse ení užších travních ploch, kam se nedostane 
traktorová seka ka. K ovino ez byl po ízen z d vodu konce životnosti p vodního 
k ovino ezu (p vodní k ovino ez byl po ízen p ed cca 15 lety a již dosluhuje). 
 
M stys dále po ídil mul ova  (seka ku) za traktor - Peruzzo Koala 1600 od firmy 
Y-CZ s.r.o., Neplachov za cenu 193.479,- K . Nový mul ova  byl po ízen z d vodu 
konce životnosti p vodního mul ova e.  
 
Koncem ervna letošního roku byl proveden nát r t locvi ny místní základní školy 
a nát r soklu samotné budovy základní školy. Barvy a materiál na nát r t locvi ny 
a soklu m stys po ídil za 17.452,- K , práci provedli zam stnanci m styse. 
 
V pr b hu m síce ervence a srpna letošního roku byla provedena kompletní 
rekonstrukce sociálního za ízení v naší základní škole. Rekonstrukci sociálního 
za ízení provedla spole nost LS MONT, s.r.o. ze Ž áru nad Sázavou. Cena za 
rekonstrukci inila 241.950,- K  (bez DPH). Dne 5.10.2017 byla podepsána smlouva 
o poskytnutí dotace s Krajem Vyso ina ve výši 120 000,- K . 
 
V pr b hu m síce srpna byla provedena úprava parku p ed místní základní školou 
(viz foto). Pro úpravu par íku byla zastupitelstvem m styse vybrána zahradnická 
firma manžel  Rozmarýnových z Vídn . Cena za úpravu par íku inila 80.134,- K  
(bez DPH). 
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ŠKOLSKÁ RADA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 
V naší základní škole do konce letošního školního roku fungovala školská rada ve 
složení – Mgr. Kosová (za kantorský sbor), paní Pelikánová (delegována 
zastupitelstvem m styse) a paní Orlová ( len školské rady zvolený rodi i). Paní  
Mgr. Kosová na základ  své výpov di opustila naši základní školu a tudíž i školskou 
radu. Další dv  jmenované dámy na své funkce ve školské rad  rezignovaly. 
 
N kte í z rodi  požadovali navýšení po t  len  školské rady, aby byl zajišt n lepší 
dohled nad fungováním v naší základní škole. Zastupitelstvo m styse (jako 
z izovatel naší základní školy oprávn ný ke stanovení po tu len  školské rady) však 
po zralé úvaze rozhodlo na svém ve ejném zasedání konaném dne 25. zá í 2017 
o tom, že s ohledem na velikost naší základní školy není t eba po et len  školské 
rady navyšovat, že pln  posta í t i lenové, je však namíst  odpov dn ji p istoupit 
k volb  jednotlivých zástupc  do školské rady. 
 
Zastupitelstvo m styse delegovalo jako zástupce do školské rady naší základní školy 
lena zastupitelstva - pana Ing. Radomíra Homolu. Z ad pedagog  byla zvolena 

paní Mgr. Marie Weinhöferová a z ad rodi  paní Mgr. Dana Bartáková. 
 

ODE ET STAVU VODOM R  
 
M stys sd luje ob an m, že na základ  rozhodnutí zastupitelstva m styse bude 
ode et stavu vodom r  v letošním roce proveden již v pr b hu m síce listopadu. 
Nov  již také nebudou provád ny dopo ty odb ru vody do konce kalendá ního roku, 
tak jak tomu bylo v p edchozích letech, ale vyú tování bude provedeno pouze na 
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základ  skute n  odebrané pitné vody dle stavu vodom ru. Vzniklé p eplatky i 
nedoplatky na vodném a sto ném budou ob an m vyú továny do konce roku 2017. 
Tento systém bude používán i v následujících letech. 
 

POD KOVÁNÍ 
 

M stys d kuje Sboru dobrovolných hasi  Ostrov nad Oslavou za pomoc p i išt ní 
vrtu, který zásobuje naši obec pitnou vodou, a za pomoc se zálivkou nov  
upraveného par íku p ed místní základní školou (zejména panu Františku 
Vencálkovi ml., který této innosti v noval nejvíce svého volného asu). lenové 
SDH tuto innost vykonávali ve svém volném ase a zcela zdarma. Velice si jejich 
pomoci vážíme. 
 
M stys d kuje spoluob an m, kte í pomáhají se se ením trávy a úklidem obecních 
ploch v okolí svých domov . Vaší pomoci si vážíme. 
 

UPOZORN NÍ 
 
M stys d razn  žádá všechny spoluob any, aby neodhazovali odpadky do 
velkoobjemových kv tiná  u h bitova a do skruží u ú adu m styse! Nejedná se 
o odpadkové koše!!! 
 
M stys opakovan  vyzývá spoluob any, aby nereagovali na nabídky podomních 
prodejc  a bez náležitého a podrobného prostudování s nimi nesepisovali žádné 
smlouvy. V poslední dob  se v naší obci op t objevilo n kolik p ípad , kdy podomní 
prodejci navštívili naše starší spoluob any s nabídkou zprost edkování levn jších 
energií. Po podepsání smluv se však ukázalo, že nabídka podomních prodejc  
nebyla tak výhodná, jak slibovali. Tito podomní prodejci zjevn  cílen  vybírají naše 
starší spoluob any a následn  zneužívají jejich d v ry. 
 
P ipomínáme všem ob an m, že v naší obci je Na ízením M styse Ostrov nad 
Oslavou . 1/2013 zakázán podomní a poch zkový prodej. Pokud by kdokoliv z vás 
byl podomními prodejci zboží i služeb navštíven, prosím neprodlen  volejte Polici 
R, p ípadn  ú ad m styse, abychom jednání podomních prodejc  mohli zamezit 

a abychom ochránili další spoluob any p ed uzav ením nevýhodných smluv, 
s jejichž obsahem a d sledky se nemohou namíst  podrobn  seznámit. 
 
 

PRODEJ OBECNÍCH TRI EK 
 
Na ú adu m styse jsou k prodeji tri ka s 
obecním motivem. D tské triko (velikost 3 
– 14 let) za 80,- K /ks. Dámské – pánské 
triko (velikost XS – XXXL) za 150,- K /ks. 
 

 
 

p ipravily: Dana Homolková a Kv ta Što ková 
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Volby 2017 
 
Výsledky voleb do Poslanecké sn movny: 
 

OSTROV NAD OSLAVOU 
ANO 2011 - 151 hlas  - 29,84 %  
KDU – SL – 68 hlas  - 13,43 %  
eská pirátská strana - 56 hlas  - 11,06 %  

Ob anská demokratická strana - 54 hlas  - 10,67 %  
Komunistická strana ech a Moravy - 44 hlas  - 8,69 %  
eská strana sociáln  demokratická - 40 hlas  - 7,90 % 

Svoboda a p ímá demokracie - Tomio Okamura - 39 hlas  - 7,70 % 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 16 hlas  - 3,16 % 
TOP 09 - 13 hlas  - 2,56 % 
Strana svobodných ob an  - 5 hlas  - 0,98 % 
REALISTÉ - 4 hlasy - 0,79 % 
Strana zelených - 3 hlasy - 0,59 % 
ROZUMNÍ - 3 hlasy - 0,59 % 
D lnická strana sociální spravedlnosti - 3 hlasy - 0,59 %  
CESTA ODPOV DNÉ SPOLE NOSTI - 2 hlasy - 0,39 % 
SPR - Republikánská strana eskoslovenska Miroslava Sládka – 2 hlasy – 0,39% 
Referendum o Evropské unii – 1 hlas - 0,19 % 
SPORTOVCI -  1 hlas - 0,19 % 
Strana Práv Ob an  – 1 hlas 0,19 % 
Ostatní strany – žádný hlas 

 
Volební ú ast – 508 odevzdaných hlas  - 66,49 % 

 
OKRES Ž ÁR NAD SÁZAVOU 

ANO 2011 - 27,57 %  
K es anská a demokratická unie - eskoslovenská strana lidová - 12,78 %  
eská strana sociáln  demokratická - 10,66 %  
eská pirátská strana - 9,33 %  

Ob anská demokratická strana - 9,14 % 
 

Volební ú ast - 64,64 % 
 

KRAJ VYSO INA 
ANO 2011 - 28,63 % 
eská pirátská strana - 9,92 % 

Ob anská demokratická strana - 9,89 % 
Svoboda a p ímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) - 9,60 % 
Komunistická strana ech a Moravy - 9,44 % 

 
Volební ú ast - 64,03 % 



7

Kulturní výbor informuje 
 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši spoluob ané (všichni níže jmenovaní 
souhlasili s uvedením svého v ku): 
 
v ervnu  

pan  Ladislav  CIHLÁ  z Ostrova oslavil 81. narozeniny 
paní Anna  HUMLÍ KOVÁ z Ostrova oslavila 94. narozeniny 

 
v ervenci 

pan  Jaroslav  PELIKÁN z Ostrova oslavil 81. narozeniny 
pan  Stanislav  BADALÍK z Ostrova oslavil 81. narozeniny 
paní  Anna  POULOVÁ z Ostrova slavila 80. narozeniny  
paní  Ludmila  FIALOVÁ z Ostrova oslavila 83. narozeniny 

 
v srpnu  

paní  Marie  TR KOVÁ ze Suk  slavila 83. narozeniny 
paní  Marie  MARKOVÁ z Ostrova oslavila 85. narozeniny 
paní  Božena  SLÁMOVÁ z Ostrova oslavila 81. narozeniny 

 
v zá í  

paní  Marie  SVÍTILOVÁ z Ostrova slavila 88. narozeniny 
pan  Václav  VÁVRA z Ostrova oslavil 89. narozeniny 
paní  Marie  VÁVROVÁ z Ostrova slavila 82. narozeniny 
paní  Marie  FILIPOVÁ z Ostrova oslavila 85. narozeniny 

 
v íjnu 

paní  Bohumila KOSTELENCOVÁ z Ostrova slavila 84. narozeniny 
 
 
V m síci íjnu slaví jubileum spole ného života níže uvedené manželské páry: 
 
zlatou svatbu – 50 let 

Anna a Josef HRN Í OVI 
Marie a Jaroslav PELIKÁNOVI 
Ludmila a Miroslav PELIKÁNOVI 

 
diamantovou svatbu – 60 let 

Marie a Václav VÁVROVI 
 
 

Našim milým jubilant m gratulujeme k jejich výro í a p ejeme  
jen vše nejlepší, p edevším zdraví, spokojenost a pohodu. 
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POSLEDNÍ ROZLOU ENÍ 
 

Dne 23. ervna 2017 jsme se ve smute ní síni v Ostrov  nad Oslavou naposledy 
rozlou ili s naším spoluob anem panem Jaroslavem SOBOTKOU. 

 
Dne 15. srpna 2017 jsme se naposledy lou ili ve smute ní síni v Ostrov  nad 
Oslavou s naší spoluob ankou paní R ženou INWALDOVOU. 

 
Dne 4. zá í 2017 se konalo ve smute ní síni v Ostrov  nad Oslavou poslední 
rozlou ení s naším spoluob anem panem Bohumírem BARTOŠEM. 

 
Dne 14. íjna 2017 jsme se v kostele Navštívení Panny Marie v Oby tov  napo-
sledy rozlou ili s naší spoluob ankou paní Marií SRNSKOU. 

 
Všem poz stalým ješt  jednou – up ímnou soustrast. 

 
 

SETKÁNÍ JUBILANT  A VŠECH OB AN  
OSTROVA NAD OSLAVOU A SUK  narozených p ed rokem 1957 

 
M stys sd luje „jubilant m“, že v sobotu 18. listopadu 2017 se uskute ní tradi ní 
SETKÁNÍ JUBILANT  A VŠECH OB AN  OSTROVA NAD OSLAVOU A SUK  narozených 
p ed rokem 1957. 
 
Pozvánky obdrží všichni pozvaní do svých poštovních schránek na p elomu íjna 
a listopadu. 

 
Z HISTORIE 

 
„Líšky“ v Ostrov  
V roce 2016 schválili zastupitelé našeho m styse prodej pozemk  na stavbu t í ro-
dinných domk  v lokalit  Na Líškách“. Cena pozemku byla stanovena na 350 K  bez 
dan  za 1 m2. Stavebníci, kte í si parcely zakoupili, se zavázali, že své domky po-
staví do p ti let. Obec zajistí napojení staveb na inženýrské sít . 
 
„Na líchách  -  Na líškách„ 
V roce 1642 koupila obec od vrchnosti „lejskovský grunt“, který nebyl od vyho ení 
Ostrova obnoven. Pozemky, pat ící ke gruntu obec pronajímala. Jedním z nich byl 
pozemek „za domky“. Ješt  v roce 1792, kdy již byl pozemek rozd len na „líchy“ 
(úzká polí ka – široká asi tak, jako by lov k v té dob  p i ru ním setí obilí rozhodil) 
byla tato polní tra  nazvána jako „Dolní Niva“. 
 
V míst  zmín ných stavebních parcel, odmyslíme-li si navážku, bývalo p t rybích 
sádek a od „líšek“ byly odd leny mlýnským náhonem. Chov ryb byl pro obec d le-
žitým zdrojem p íjm . Prodávala se násada kapr  a štik. Plod kapr  se obchodoval 
v tšinou ve stá í dvou let, mén  pak jedno nebo t íletý za 24 – 48 krejcar  za kopu.  
Nap . v roce 1646 bylo prodáno zájemc m z Kn ževsi, Nového Veselí, Rousm rova 
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a Dobré Vody - 28 kop plodu za 14 rýnských (1 rýnský = 60 krejcar ). V následujících 
stoletích byly sádky slou eny v jeden rybní ek, který obec pronajímala a donedávna 
byl znám pod pojmem „Lázni k v“. Po roce 1948 byl rybní ek vyhrnut a rozší en 
se zám rem využití jako ve ejné koupališt , což se nikdy neuskute nilo. 
 
V období let 1950–55 užívali tuto vodní plochu lenové Sokola a v zim  si zde 
z izovali hokejové h išt , tehdy již s jednoduchými mantinely. Tam za ala pozd jší 
velká popularita ostrovského ledního hokeje. 
 

 
 

p ipravili: Eliška a Josef Šidlovi a Kv ta Što ková 
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Výbor pro volný as 
 
V sobotu 16. zá í 2017 jsme spole n  s rodi i zorganizovali zábavné odpoledne pro 
d ti nazvané Ostrov pohádek. P vodn  plánovanou venkovní akci jsme kv li 
deštivému po así museli na poslední chvíli p esunout do prostor kulturního domu. 
 
Oblíbené pohádkové postavy zadávaly malým sout žícím rozli né úkoly, ti je 
s nasazením sob  vlastním plnili. 
 
Po dvouhodinovém maratonu her a sout žení se d ti mohly dívat na zápolení 
opravdových rytí  a st edov kých voják . lenové skupiny historického šermu 
Memento mori z Uherského Ostrohu p edvedli dv  skv lé show plné nap tí a ukázek 
dobového vojenského um ní dopln né notnou dávkou humoru. Diváci vytvo ili 
skv lou kulisu a všichni si sobotní odpoledne výte n  užili. 
 
Fotografie zve ejníme v dalším vydání Zpravodaje. 
 

Jolana Smy ková, Valerie Pelikánová 
 

POZVÁNKY 
 
Ve spolupráci s maminkami p ipravujeme pro d ti p edváno ní dílny a divadelní 
p edstavení Jana Hrubce , které se bude konat 9.12. 2017 od 14:00 hod. v Kulturním 
dom  v Ostrov  nad Oslavou. Sledujte facebookovou stránku, informace vám taktéž 
zašleme na vaši emailovou adresu. 

Tane ní kurzy 
 
 

Dovolujeme si vás pozvat na tane ní kurzy pod vedením manžel  
Suchých. Lekce se budou konat v kulturním dom  v Ostrov  nad 

Oslavou 2x za m síc v sobotu od 18h do 20h. 
 

P ihlásit se m žete na tel. ísle 605 786 339, p. K ížová.
Za átek kurz  bude up esn n dle zájmu.
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Základní škola 
 
V pr b hu m síce ervna letošního roku podaly výpov  dv  u itelky z naší základní 
školy, a to Mgr. Kosová a Mgr. Št dro ská.  
 
Odchod t chto u itelek vyvolal v naší obci velkou vlnu emocí a ší ení nepravd 
o dalším fungování naší základní školy a o tom, jak se k celé záležitosti staví paní 
editelka. 

 
I p esto, že nalezení dvou prvostup ových u itelek s odpovídajícím vysokoškolským 
vzd láním v tak krátkém ase bylo tém  nadlidským úkolem, paní editelka naší 
základní školy vynaložila v pr b hu prázdnin veškeré možné úsilí, aby pro naši 
základní školu vhodné u itelky našla. 
 
Na nabídku práce v naší základní škole se ozvala ada druhostup ových kantor , 
p ípadn  u itel  bez vysokoškolského vzd lání, kte í se studiem u itelství hodlali 
teprve za ít. Tito uchaze i však byli odmítnuti, a to z d vodu nedostate né 
kvalifikace pro u itelství na prvním stupni základní školy. Uchaze  s dokon eným 
vysokoškolským vzd láním a kvalifikací u itele pro první stupe  základní školy 
nebylo mnoho, ale i p esto se paní editelce poda ilo najít vhodné kandidátky na 
tuto pozici, a to paní Mgr. Topinkovou a paní Mgr. Milotovou, ob  ze Ž áru nad 
Sázavou. 
 
Na p ání rodi  se ve st edu 23. 8. 2017 v zasedací místnosti místní hasi ské 
zbrojnice konala seznamovací sch zka rodi  s novým kantorským sborem. P i této 
sch zce paní editelka rodi m p edstavila nové kantorky a sd lila jim rozd lení 
t íd. 
 
Paní starostka rodi e ubezpe ila, že fungování naší základní školy je pro 
zastupitelstvo prioritou, že zastupitelstvo nikdy v minulosti neuvažovalo o uzav ení 
naší základní školy a že se bude i v budoucnu bude starat o to, aby školní docházka 
v naší základní škole pro naše d ti byla zachována. 
 
Touto cestou by zastupitelstvo m styse (vyjma zastupitelky Mgr. Jolany Smy kové, 
která s vysloveným pod kováním nesouhlasí) cht lo pod kovat paní editelce  
Mgr. Marii Svítilové za veškeré vynaložené úsilí p i hledání nových u itelek pro naší 
základní školu. Paní editelka nám všem ukázala, že jí na naší základní škole a na 
jejím fungování velice záleží a že i v dob , kdy se v ci nevyvíjejí zrovna nejlépe, 
tak se nevzdává a bojuje za naši školu, aby byla zajišt na školní docházka pro naše 
d ti v naší obci. Velice si odvedené práce paní editelky vážíme. 
 
Školní rok 2017/2018 m lo naší základní školu navšt vovat 59 žák , v zá í 
nastoupilo do základní školy 52 d tí. Rodi e mají právo rozhodnout o tom, do které 
školy bude jejich dít  chodit. 
 

Dana Homolková a Kv ta Što ková 
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VYJÁD ENÍ K SITUACI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 
Vážení spoluob ané,  
 
abych zamezila n kterým dezinformacím ohledn  napjaté ervnové situace ve 
škole, chci zve ejnit sv j postoj  i ov ená fakta, která mám k dispozici. 
 
D vodem odchodu paní u itelky Kosové i paní u itelky Št dro ské byla  dlouholetá 
napjatá atmosféra ve škole. O výpov di paní u itelky Kosové v d la editelka školy 
o Velikonocích p ímo od ní, tudíž byl s paní u itelkou as vše projednat a  vybrat 
odpovídajícího pedagoga jako náhradu.  Nebylo to tedy až v ervnu, jak byla 
informována ve ejnost i zastupitelstvo. P i podání výpov di paní u itelky 
Št dro ské  v posledním ervnovém týdnu m la editelka školy 24 hodin na 
rozmyšlenou. Výpov  nemusela p ijímat.  
 
Podepsáním t chto dvou výpov dí potvrdila Mgr. Svítilová odchod dvou 
kvalifikovaných a oblíbených u itelek t sn  p ed koncem školního roku.  Ve škole 
z stala u itelka, s jejímiž výchovnými a vyu ovacími metodami n kte í rodi e 
dlouhodob  nesouhlasí a které jsou v p íkrém rozporu se základními pedagogickými 
postupy. Event. stížnosti ze strany rodi  editelka školy dlouhodob  ignoruje. 
Z tohoto d vodu odešlo ze školy 7 d tí, další rodi e o tom uvažují.   
 
Rodi e byli  šokováni postojem vedení základní školy, jedna z maminek se obrátila 
o pomoc na zastupitelstvo jako na z izovatele školy, nebo   ze zákona má právo  
p ijít na ve ejné zasedání  jakýkoli ob an obce a sv j problém p edložit, aniž by to 
bylo na po adu jednání.  
 
Celou situaci vyhrotila  informace starostky adresovaná rodi m p ed mimo ádným 
rodi ovským sdružením konaném v dob , kdy m la podanou výpov  pouze paní 
u itelka Kosová, o možném uzav ení školy, p estože zastupitelstvo o n em 
takovém nikdy nejednalo a jsem p esv d ena o tom, že by to nikdy nedopustilo). 
 
1. stupe  je pro d ti klí ovým pro rozvoj jejich dovedností a kompetencí. Mají být 
vzd lávány  v  p íjemném a motivujícím  prost edí malé venkovské školy, které je 
má pln  rozvíjet.  editel školy má stejn  motivovat a podporovat všechny u itele 
a proaktivn  spolupracovat s rodi i svých žák .   
 
S paní u itelkou Kosovou se  dob e znám tém  20 let, z doby, kdy jsem na zdejší 
ZŠ u ila, a jsme si názorov  velmi blízké. S paní u itelkou Št dro skou jsme se 
seznámily v dob  studia na gymnáziu, spolupracovaly  jsme ohledn  výuky 
angli tiny. O situaci na Z  Ostrov jsme spolu po jejím odchodu hovo ily. Z t chto 
d vod  jim naprosto v ím a jejich rozhodnutí chápu. Z vlastní patnáctileté 
pedagogické zkušenosti vím, jak dlouho -  velmi asto n kolik let - se rozhoduje 
u itel opustit své žáky a místo svého p sobení. Vn jší okolnosti, které ho k tomu 
vedou, bývají vždy závažné a nakonec rozhodující.   
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Celou situaci zap í inila svým jednáním a chováním editelka školy, posléze musela 
vše ešit až  v dob  hlavních prázdnin.  Sedm žák  odešlo ze školy nyní, n kte í 
rodi e o ekávají, jaký bude další vývoj, a event. své d ti ze základní školy dají 
pry . Proto nemám d vod za nic d kovat.   

Jolana Smy ková 
 

Z mate ské školy 
 
Prázdniny utekly jako voda a setkali jsem se op t v Mate ské škole, abychom 
zahájili nový školní rok. Je to  p edevším adapta ní období, ve kterém d ti 
navazují kontakty se  svými vrstevníky, vzájemn  se s nimi poznávají a rozvíjejí 
své komunikativní dovednosti. 
 
V posledních týdnech se to í vše kolem podzimu. D ti tvo í podzimní výzdobu. 
Hravou formou se seznamují s hlavními znaky tohoto ro ního období, u í se 
básni ky, písni ky a hrají r zné podzimní hry. Nechybí ani vycházky do p írody, 
kde pozorujeme její prom ny. 
 

 
 
Cht li bychom touto cestou pod kovat Silnicím áslav – Holding a.s., za 
poskytnutý sponzorský dar, který byl poskytnut na lepší materiální vybavení 
Mate ské školy, pom cky a hra ky pro d ti. Ješt  jednou moc d kujeme. 
 

   D ti a kolektiv pedagog  Mate ské školy Ostrov nad Oslavou 
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SDH Ostrov nad Oslavou informuje 
 

14. RO NÍK MEMORIÁLU JANA D ÍNKA V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
 
V sobotu dne 9. 9. 2017 se od 12,00 na ovále u Zimního stadionu ve Ž á e nad 
Sázavou uskute nil již 14. ro ník Memoriálu Jana D ínka v požárním útoku klasika 
8+1. Memoriálu se zú astnilo celkem 12 družstev žen a 21 družstev muž . 
   
Náš sbor postavil do sout že dv  družstva – družstvo žen a smíšené družstvo dívek 
a muž  (toto družstvo startovalo s ohledem na pravidla sout že jako družstvo 
muž ). 
 
Družstvo našich žen obsadilo v silné konkurenci vynikající 2. místo s asem 59,25 
vte in a družstvo smíšené obsadilo velmi p kné 7. místo v kategorii muž  s asem 
58,61 vte in. 
 

MLADÍ HASI I 
 

V souladu s plánem práce schváleným výro ní valnou hromadou náš sbor po átkem 
roku 2017 založil družstvo mladých hasi .  
Vedoucím a trenérem družstva mladých hasi  byl ur en František Što ek. Dalšími 
trenéry d tského družstva jsou Ji í Veselý a Miroslav Šoulák. Trené i vedou kroužek 
ve svém volném ase a zcela zdarma. 
 
Do kroužku mladých hasi  bylo p ihlášeno osm d tí. V kové rozp tí d tí je 6 – 14 
let. leny družstva mladých hasi  jsou Tomáš K íž (6 let – nejmladší len), Martin 
K íž (9 let), Jan Šoulák (9 let), Eva Šouláková (12 let), Matyas Veselý (6 let), Barbora 
Veselá (14 let), Daniel Víte ek (7 let), Jakub Víte ek (10 let). 
D ti cvi í požární sport dle pravidel Regionál cupu mládeže. 
 
První cvi ení s d tmi se uskute nilo 11. 4. 2017. Cvi ení družstva mladých hasi  
probíhá dvakrát až t ikrát do týdne. Do sboru dobrovolných hasi  v Ostrov  nad 
Oslavou byly d ti p ijaty dne 12. 6. 2017. 
 
Družstvo našich mladých hasi  se poprvé ve ejn  p edstavilo na oslavách 125. 
výro í založení Sboru dobrovolných hasi  v Ostrov  nad Oslavou, kde p edvedly 
dva požární útoky v požárním sportu. 
 
V letošním roce se d ti dále zú astnily ty  sout ží podzimní ásti sout že Regionál 
cup mládeže v požárním sportu, a to v Radostín  nad Oslavou 3. 9., kde obsadili 
krásné 18. místo (z 21 sout žních družstev), v Hamrech nad Sázavou 10. 9., kde 
obsadili 22. místo (z 24 sout žních družstev), ve Št pánovicích 17. 9., kde naši 
mladí hasi i dosáhli velmi p kného asu 21,46 sekund, ale s ohledem na nespojení 
savic do konce požárního útoku, nebyli v sout ži klasifikováni.  
 
Poslední sout žní vystoupení našich mladých hasi  se konalo v ned li 24. 9. 2017 
v Dolních Lou kách, kde prob hla poslední letošní sout ž Regionál cupu mládeže 
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v požárním sportu. Naši mladí hasi i zde obsadili 21. místo. 
Po áte ní vybavení pro naše malé hasi e (d tské savice, hadice, koš atd.) stálo náš 
sbor již více než 30.000,- K . I p es tuto nemalou po áte ní investici mají d ti 
kroužek mladých hasi  zcela zdarma. 
 
M stys Ostrov nad Oslavou nám finan n  vypomohl ( ástkou 5.000,- K ) s po ízením 
dres  pro naše malé hasi e. Touto cestou bychom cht li pod kovat zastupitelstvu 
M styse Ostrov nad Oslavou za tuto finan ní pomoc (dresy viz foto na titulní stran  
Zpravodaje). 
 
 
 
 

 
 

Další fotky mladých hasi  na www.sdhostrovno.cz 
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Skautský oddíl Ješt rky 
Záv r léta pat í ve skautském oddíle tradi nímu vyvrcholení – táboru. Ten letošní 
se uskute nil na chat  Horka u Radešínské Svratky. Spole ný týden, kdy jsem si 
sami va ili, poznávali p írodu, orientovali se v krajin , tvo ili zajímavé výrobky se 
všem líbil. I po así nám vyšlo.  
 
Touto cestou bychom cht li pod kovat zastupitelstvu za finan ní p ísp vek 
z rozpo tu m styse, který je použili na zajišt ní zmi ovaného tábora. 
 
V t chto dnech už se rozb hla další skautská sezona. Využíváme p kného po así 
a snažíme se být co nejvíce venku. Užili jsme si spole nou drakiádu, vyrazili 
poznávat houby a další p írodní zajímavosti v okolních lesích. 
 
Pro p ípad nep íznivého po así i chladn jších dní nám poskytne úto išt  kulturní 
d m, který m žeme pro naše sch zky využívat díky p ízni zastupitelstva, které si 
velmi vážíme. 
 
 

 
 

Spole né foto ze záv re ného dne tábora 
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PR VOD SVATÉHO MARTINA 
 

Na 11. listopadu pro Vás již tradi n  chystáme pr vod u p íležitosti svátku svatého 
Martina. Ten je spojen s významným lidským gestem – soucitem, laskavostí 
a schopností se d lit. Tento motiv „lidského tepla“ ne náhodou vystupuje do 
pop edí v nadcházejícím období chladné zimy. Krásn  je to vyjád eno v oby eji 
„ch ze s lucernou“ – nošení sv tla temnotou. 
 
Proto i my spole n  vyrazíme s lampiony, lucerni kami na pr vod obcí. Místo srazu 
i trasu celého pr vodu v as up esníme. Na konci pr vodu se m žete t šit na malé 
p ekvapení. 

 
 

Tým vedoucích skautského oddílu 

 
TJ Sokol Ostrov nad Oslavou 

 
NOVÉ ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE 

 
V kv tnu a v ervnu bylo v zadní ásti kulturního domu zbudováno sociální za ízení, 
sprcha a šatna. Veškeré práce p i stavebních úpravách zajistili lenové TJ Sokol 
svépomocí, na materiál p isp la ze svého rozpo tu obec ástkou 167 290,97 K  
v etn  DPH. 
 
 

D TI 
 
TJ se tento rok rozrostla o adu nových malých sportovních nad jí.  P ed ty mi 
lety jsme za ínali s p ti kluky, dnes se staráme o tém  ty icet d tí ve v ku od 4  
do  17 let.  Od kv tna do íjna mohou hrát  tenis, v zimním období stolní tenis.   
 
P ibyla k tomu i možnost chodit do pohybov -dramatického kroužku ŠIKULA. 
 
TJ Sokol je otev ená všem d tem, rodi m zasíláme pravideln  pozvánky na 
sportovní nebo kulturní akce.  
 
 

ZAKON ENÍ SEZONY - POZVÁNKA 
 
Ve tvrtek 2. listopadu v 17,00 hod. srde n  zveme do kulturního domu v Ostrov  
nad Oslavou všechny d ti, které jsou registrovány  v TJ Sokol Ostrov nad Oslavou, 
a jejich rodi e  na zakon ení  letní sezóny. 
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POHYBOV -DRAMATICKÝ KROUŽEK ŠIKULA 
 
Pohybov -dramatický kroužek ŠIKULA pro d ti od 8 do 12 let  se p edstavil poprvé 
ve ejnosti ve dnech 23. a 24. ervna 2017. D ti sehrály sedmdesátiminutové 
divadelní p edstavení O t ech sudi kách a královn  Kamínkového království. 
 
Secvi ili jsme jej spole n  b hem 15 spole ných zkoušek, d ti se na každou z nich 
t šily a vyzkoušely si, co znamená být sou ástí týmu, spolupracovat, vzájemn  se 
pochválit a taktn  si vytknout p ípadné chyby.  
 
Nau ily se prezentovat samy sebe na ve ejnosti, prožily si strach z ve ejného 
vystoupení p ed stovkou divák  a nakonec p ekonaly samy sebe a zasloužen  se jim 
dostalo velikého potlesku. Zbyly krásné zážitky a radost ze spole ného úsp chu. 
 
 

 
 
 
Další p edstavení sehrajeme v b eznu 2018, zkoušky odstartujeme 16.listopadu 
v 17.00 hod. v kulturním dom . P eji d tem v další sezón  stejnou míru nadšení, 
radosti a p íze  divák . D kujeme za podporu. 
 

Jolana Smy ková 
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Hokej 
Hokejist m se vstup do Vesnické hokejové ligy nevyda il. V prvním kole prohráli 
3:5 s Vatínem, v tom druhém nesta ili na Škrdlovice nejt sn jším rozdílem 2:3. 
St eleckou formu nalezli až ve t etím zápase, kde si poradili s Veselí kem 10:3. 
 
OSTROV – VATÍN 3:5 
Branky a nahrávky: Ková  2, Dostál (Buchta 2, D. Pelikán). T etiny: 0:1, 2:3, 1:1. 
Nejlepší hrá : Švanda. 
 
ŠKRDLOVICE – OSTROV 3:2 
Branky a nahrávky: Dupal, Ková  (Buchta, Kment). T etiny: 1:1, 1:1, 1:0. Nejlepší 
hrá : Ondrá ek. 
 
Nejbližší zápasy ostrovského týmu: 

29.10.2017 NE 17.15 h Rudolec – Ostrov 
03.11.2017 PÁ 21.15 h Ostrov - P ibyslav 

 

 
 

Turnaj obcí v malé kopané 
 
M stys Ostrov nad Oslavou v sobotu 19. 8. 2017 od 9 hod. na h išti za hasi skou 
zbrojnicí uspo ádal tradi ní Turnaj obcí v malé kopané. Turnaje se zú astnila 
družstva fotbalist  z Jam, Oby tova, Ostrova nad Oslavou, Sazomína  a Vatína. 
 
Vít zem turnaje se stali fotbalisté z Ostrova nad Oslavou.  
 
Nejlepším hrá em turnaje byl vyhlášen David Hrbek z Ostrova nad Oslavou. 
 
D kujeme Sboru dobrovolných hasi  v Ostrov  nad Oslavou za poskytnutí areálu 
výletišt  na tento turnaj a za organiza ní zajišt ní tohoto turnaje. 

 
Výsledky: 
 

1. místo  - Ostrov nad Oslavou 
2. místo  - Jámy 
3. místo  - Sazomín 
4. místo  - Oby tov 
5. místo  - Vatín 
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Další fotky z turnaje na www.ostrovno.cz v odkaze – Fotogalerie 
 

Dana Homolková a Kv ta Što ková 
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Redak ní okénko 
Vážení tená i, 
 
t i roky p ipravujeme každé tvrtletí tento Zpravodaj, který má svoji grafickou po-
dobu a zejména slouží jako žádaný objektivní zdroj informací o d ní v Ostrov . 
 
Pravideln  se dozvídáte o innosti zastupitelstva, škol, knihovny, farnosti, Kultur-
ního výboru a nov  vzniklého Výboru pro volný as, zájmových sdružení a místních 
spolk . Aktuální d ní dopl ují historické události z kroniky obce, obohacením bý-
vají pozvánky od p. Vasilieva na zajímavé kulturní akce. 
 
V tomto vydání najdete novou rubriku O ima ob ana. Jsem ráda, že se o život 
a fungování místních institucí zajímá stále více lidí. Jedin  vlastní úsudek a vlastní 
zkušenost je totiž tím pravým lékem na nejr zn jší „upravené“ informace, polo-
pravdy, fámy nebo pomluvy, které v každé lidské spole nosti kolují, co sv t sv tem 
stojí. 
 
Pokud se sami zajímáme, zjiš ujeme a ov ujeme daná fakta, nem žeme se nikdy 
stát ob tí manipulace.  
 
17. listopadu si p ipomeneme p echod od totality k demokratickému z ízení. Cesta 
trnitá a spletitá s mnohými omyly, nicmén  jedin  správná. Dnešní generace mla-
dých lidí a d tí není zatížena žádným strachem vyslovit vlastní mín ní, stát si za 
ním a vyžadovat od odpov dných lidí jejich odpov dné pln ní cíl . Ani nám již nic 
nehrozí. Za náš názor nás nikdo nepožene p ed soud, neskon íme ve v zení, naše 
d ti se v pohod  dostanou na vysn né školy. Sta í jenom vystoupit z pohodlné ulity. 
 
P eji Vám p íjemný podzimní as 

Jolana Smy ková 

O ima ob ana 
Co se d lo na ve ejném zasedání o ima ob ana. 

Již mnoho let upozor ujeme na nutnost zvýšit bezpe nost na silnicích v naší obci, 
chybí nám k tomu p echody a na n kterých úsecích funk ní chodníky. Vedení obce 
se k tomuto problému staví neaktivn , se zd vodn ním, že zodpov dní krajští 
ú edníci mají s p echody u nás v Ostrov  nad Oslavou problém a nelze proto 
p echody ud lat. 
 
Toto téma bylo otev eno i na poslední ve ejné sch zi zastupitelstva. Po op tovném 
ujišt ní naší starostky, že p echody nelze zrealizovat, se iniciativy ujali samotní 
ob ané. Byla domluvena sch zka s odpov dnou osobou z Kraje Vyso ina a výsledek 
je více než uspokojivý - po spln ní jistých, ale realných podmínek, nap . p echod 
musí být umíst n tak, aby byla viditelnost 50 m na každou stranu, musí vést 
z chodníku na chodník a musí být osv tlen.  
Všechny tyto podmínky jsou realizovatelné.  
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Stejná situace je s chodníky, n kde nejsou v bec a je ást obce, kde jsou ve velmi 
špatném stavu. Na zasedání bylo prezentováno, že nelze uskute nit ani tento plán. 
Pokud by se oprávn né osoby obrátily na pravá místa, možná by se ledy pohnuly 
i tam. 
 
Vážení spoluob ané, žijeme v obci, kde je velmi hustý provoz, je t eba si uv domit 
riziko újmy na zdraví Vás nebo Vašich blízkých, d ležitá je prevence n kdy 
i smrtelných úraz . 
 
První krok byl u in n a v me, že s dobrou v lí našeho vedení obce bude dokon en. 
Snaha nesta í, d ležité jsou výsledky. 
 
Dalším bodem na ve ejném zasedání, bylo pod kování editelce ZŠ za to, že si do 
školy zajistila u itelský sbor. Od za átku ervna byla ve škole velmi bou livá 
situace. 
 
A to z d vodu, že jedna z velmi oblíbených u itelek paní Mgr. Kosová podala 
výpov  a na její místo paní editelka vybrala Mgr. Weinhöferovou. Toto zjišt ní 
vyvolalo mezi n kterými rodi i vlnu nepokoje, protože m li velmi negativní 
zkušenost s vyu ovacími metodami zmín né pani u itelky (bylo projednáváno na 
p edminulém ve ejném zasedání). 
 
Paní editelka pln  držela ochrannou ruku nad Mgr. Weinhöferovou i p es to, že 
v d la, že ást rodi  je velmi nespokojena s p ístupem u itelky k d tem. Koncem 
ervna kv li velkému nap tí ve škole podala výpov  i další u itelka 

Mgr. Št dro ská. A paní editelka díky vzniklé situaci musela b hem prázdnin 
nahradit dv  u itelky. 
 
Tato situace mohla mít i jiné scéná e, nap . kdyby se paní editelka snažila 
naslouchat rodi m a výše zmín nou u itelku nechala na pozici družiná ky, kterou 
vykonávala již n kolik let a místo Mgr. Kosové již na za átku ervna hledala 
náhradu, mohla v novat prázdniny odpo inku. 
 
Z mého pohledu si paní editelka zkomplikovala situaci sama, zajistit si 
kvalifikovaný sbor je jednou z povinností, která vychází z pozice editele školy. 
Kv li tomuto problému opustilo naši školu 7 žák , což je 12% z celkového po tu 
d tí, které navšt vují naši školu. 
 
Vážení spoluob ané, na záv r Vás chci pozvat na ve ejná zasedání. Konají se jednou 
za 3 m síce a trvají cca 1 hod. Z vlastní zkušenosti vím, že je velmi dobré 
poslechnout si, co se projednává, jak naše obec funguje, a hlavn  -  ud lat si na 
všechno vlastní názor, protože ten je nejd ležit jší. 

 
                                                                            Valerie Pelikánová 
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Ostrovské akce ve fotografiích 
 

 
 

Ocen ní nejúsp šn jších d tí – sportovní odpoledne TJ Sokol 
 
 
 

 
 

Výlet do ZOO Praha – organizováno Výborem pro volný as 
 
 



 
 

Momentka z oslav 125. výro í založení SDH – www.sdhostrovno.cz 
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