
Zpravodaj pro městys Ostrov nad Oslavou
 a místní část Suky

Duben 2018



Informace úřadu městyse  
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Dne 19. 3. 2018 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva městyse Ostrov 
nad Oslavou. Veřejného zasedání se účastnilo jedenáct členů zastupitelstva, 
jmenovitě - Ing. Beneš, Ing. Březka, MVDr. Dupal, pan Dvořák, Ing. Homola, paní 
Homolková, Ing. Kříž, Ing. Martínek, pan Míchal, Mgr. Smyčková, Mgr. Štočková.  
 
Na veřejném zasedání byla schválena: 

 zpráva o hospodaření městyse Ostrov nad Oslavou za rok 2017,  
 zpráva kontroly hospodaření Základní školy, 
 zpráva kontroly hospodaření Mateřské školy, 
 závěrečný účet městyse za rok 2017 bez výhrad, 
 zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 bez výhrad, 
 účetní závěrka účetní jednotky městyse Ostrov nad Oslavou sestavená k 31. 

12. 2017 bez výhrad, 
 účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy Ostrov nad Oslavou 

sestavená k 31. 12. 2017 bez výhrad,  
 účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov nad Oslavou 

sestavená k 31. 12. 2017 bez výhrad, 
 uzavření smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření na rok 2018 

s firmou Inform Audit s.r.o., 
 rozpočtové opatření, 
 prodej pozemku 1803/1 díl "c" o výměře 95 m2 v k. ú. Suky za 50,00 Kč za 

1m2, 
 finanční příspěvek na činnost Centru pro zdravotně postižené Žďár nad 

Sázavou ve výši 5.000,- Kč, Stanici Pavlov, o.p.s., Ledeč nad Sázavou ve 
výši 3.000,- Kč a Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě ve výši 10.000,- Kč, 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi E.ON Česká republika 
s.r.o. F. A. Gerstnerova 2151/6, České Budějovice a Městysem Ostrov nad 
Oslavou 246 k pozemku p. č. 121/1 z důvodu rozšíření distribuční sítě pro 3 
rodinné domy za jednorázovou úplatu ve výši 1.900,- Kč bez DPH, 

 uzavření smlouvy s firmou Colas CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha na akci 
"Rekonstrukce chodníků a BUS zastávek podél silnice I/37", 

 uzavření smlouvy s firmou pana Pavla Březky z Ostrova, na akci "Nátěr 
fasády mateřské školy, zastření vchodu, výměna vstupních dveří ", 

 smlouvu o dílo na vypracování žádosti o získání dotace z MAS Havlíčkův 
kraj, 

 podání žádosti o získání dotace z MAS na opravu budovy hasičské zbrojnice - 
výměna garážových vrat a oken,   

 vypracování projektové dokumentace na výstavbu 6 bytů v bývalé budově 
kina projektantem Ing. Milanem Pelikánem, 

 pokácení stromů na hřbitově a předloženou úpravu hřbitova, pokácení 
stromů u kina, u křížku a v MŠ. 
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Na veřejném zasedání nebyl schválen: 
 prodej obecního pozemku p. č. 239/4 v k. ú. Ostrov nad Oslavou, 
 pronájem pozemku p. č. 1170/119 o výměře 311 m2.  

 
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE ZA ROK 2017 

 
Přezkoumání hospodaření městyse bylo provedeno na základě smlouvy se 
společností InForm Audit s.r.o. Žďár nad Sázavou v době od 6. listopadu 2017 do 
26. února 2018. 
 
Závěr ze zprávy auditora: "Při přezkoumání hospodaření územního celku Ostrov 
nad Oslavou za rok 2017 jsme nezjistili chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky 
zjištěné při dílčím přezkoumání účetnictví roku 2017 byly územním celkem k 31. 
12. 2017 odstraněny." 
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE ZA ROK 2017 
 
Rozpočet městyse na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný. Příjmy byly 
naplánovány ve výši 12.523.960,- Kč, výdaje ve výši 12.523.960,- Kč. 
 
Příjmy k 31. 12. 2017 činily 21.627.429,77 Kč, výdaje činily 16.684.860,66 Kč. 
Výsledek hospodaření ve výši 4.942.569,11 Kč byl převeden na účet 432.  
 
K 31. 12. 2017 byl: 

 stav na běžném účtu městyse .................................... 2.312.171,11 Kč 
 stav na účtu městyse v ČNB .......................................... 114.282,65 Kč 
 stav na spořIcím účtu v MONETA Money bank ................. 11.438.875,30 Kč 

         
Stav financí městyse na účtech k 31. 12. 2017 činil celkem 13.865.329,06 Kč.  
 
Hospodaření městyse je v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými 
opatřeními, nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky ve financování. 
 

INFORMACE PRO OBČANY 
 

 Společnost AVE Žďár nad Sázavou bude 19. dubna 2018 od 15:30 do 
15:50 hodin na parkovišti před hasičskou zbrojnicí odebírat od občanů 
nebezpečný odpad. Na Sukách sběr proběhne v 16:00 hod. 

 
 Vzhledem k množícím se stížnostem žádáme řidiče vozidel, aby v lokalitě 

„Líšky“ dodržovali zákaz stání vozidel nad 3,5 tuny na místních 
komunikacích a přednost zprava (viz dopravní cedule umístěné na 
příjezdových cestách). V případě nedodržení příkazu/zákazu stanoveného 
dopravním značením je možno kontaktovat Policii ČR. 

 
 Děkujeme spoluobčanům, kteří pomáhají s jarním úklidem obecních ploch 

v okolí svých domovů. Vaší pomoci si vážíme.  
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REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 
 
Počátkem května letošního roku bude zahájena rekonstrukce autobusových 
zastávek a chodníků podél silnice I/37 směr kopec a vybudování ostrůvku a 
prostoru pro přecházení silnice I/37 v prostoru před prodejnou COOP. 
 
Jako dodavatel této akce byla výběrovou komisí vybrána společnost Colas CZ a.s. 
Cena této zakázky bude činit 4.805.000,- Kč bez DPH. 
 
Městys požádal Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace na tuto 
akci. O poskytnutí dotace nebylo dosud rozhodnuto. Zastupitelstvo rozhodlo o 
tom, že tato stavební akce bude realizována i za předpokladu, že městys dotaci 
od Státního fondu dopravní infrastruktury nezíská. 
 
Prosíme všechny spoluobčany, kterých se stavební práce na úpravě chodníků 
jakkoliv dotknou a omezí je, o trpělivost a shovívavost. Předem vám za ni 
děkujeme. 
 

OBNOVA ZELENĚ NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ 
 
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 zastupitelé rozhodli o vyčlenění 
finančních prostředků na obnovu zeleně na místním hřbitově. Městys požádal 
odbornici – Ing. Rozmarínovou o zpracování studie na úpravu zeleně na místním 
hřbitově. Úprava se dotkne zeleného prostoru mezi hlavní bránou a obřadní síní 
ohraničeného hřbitovními cestami. 
 
Zmiňovaný prostor se zástupci městyse navštívila Ing. Rozmarínová, Ing. Březka – 
zastupitel městyse s odborným vzděláním v oboru a Ing. Dejmalová z Městského 
úřadu ve Žďáru nad Sázavou, odboru životního prostředí. Na základě doporučení 
shora uvedených odborníků bylo rozhodnuto o vykácení šesti stříbrných smrků 
(některé napadené škůdci, proschlé z důvodu vzájemné konkurence, ulomené či 
rozdvojené špice), jalovců podél cesty ke smuteční síni (nemožnosti sestřihu či 
vytvarování) a několika tújí. 
 
V prostoru budou ponechány túje podél plotu, javor poblíž hlavní brány, tis 
u kašny na vodu a tři borovice poblíž smuteční síně. 
 
Nově bude u hlavní brány vybudováno kryté technické zázemí s velkoobjemovým 
kontejnerem na rostlinný odpad a s popelnicemi, u nějž bude vybudována 
samostatná branka, která umožní jednodušší vývoz odpadu. Dále bude 
vybudována nová vodovodní přípojka. Prostor okolo kašny bude osázen keři, 
stromky a trvalkami. Podél cesty k obřadní síni bude umístěno několik laviček pro 
možnost posezení pro účastníky smutečních obřadů i návštěvníky hřbitova. Podél 
plotu budou stávající túje sestříhány a budou zde dosazeny další túje, aby vznikla 
celistvá řada, která „odcloní“ prostor hřbitova od přilehlé cesty. Zbylý prostor 
bude osazen červenými javory, břízami a malokorunními lípami (viz obrázky níže). 
Celkem bude v tomto prostoru vysazeno asi 25 stromů a 30 keřů. 
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Běžná údržba zeleně bude prováděna zaměstnanci městyse. Ořez korun stromů 
v budoucích letech bude prováděn odborníkem. 
  

 
Celkový pohled na upravovanou plochu 

 
 

 
Pohled od smuteční síně 

 
 

 
Pohled od kříže 
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Pohled z parkoviště 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
Na opravu fasády a soklu naší mateřské školy byla zastupitelstvem vybrána firma 
pana Pavla Březky z Ostrova nad Oslavou. Rozhodujícím kritériem pro výběr této 
firmy byla cena díla a rovněž velmi dobré zkušenosti ze spolupráce s panem 
Březkou z předchozích let (viz oprava střechy a fasády naší základní školy v roce 
2016). Oprava je plánována v průběhu letních prázdnin 2018.  
 
Projekt na úpravu zahrady místní mateřské školy: 
 

 
Celkový pohled na zahradu MŠ 
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Pohled na část zahrady – u berušek 

 
Městys požádal státní fond životního prostředí o poskytnutí dotace úpravu zahrady 
mateřské školy. O dotaci nebylo SFŽP dosud rozhodnuto. Předpokládaný termín 
realizace úpravy zahrady - konec léta 2018. 
 
 

OBNOVA ZELENĚ V NAŠÍ OBCI 
 
Po vichřici, která se koncem loňského října přehnala přes naši republiku a která 
způsobila nemalé materiální škody, ale i smrt několika osob v důsledku pádu 
stromu, nechalo zastupitelstvo městyse odborně posoudit bezpečnost několika 
vytipovaných stromů v intravilánu naší obce, které s ohledem na svůj vzrůst, 
stáří, blízkost obydlí a cest mohou být potenciálním nebezpečím pro majetek a 
životy lidí. 
 
Odborné posouzení těchto stromů provedl člen zastupitelstva - Ing. František 
Březka, který disponuje odborným vysokoškolským vzděláním. Byly zpracovány 4 
odborné posudky (nikoliv 9 posudků, jak jste byli nepravdivě prostřednictvím 
letáku informováni), které hodnotily zdravotní stav z hlediska bezpečnosti stromů 
v těchto čtyřech lokalitách: 
 

 bříza v zahradě MŠ, 
 jasan u křížku na Líškách,  
 2x lípa u křížku u kina, 
 lípy a jasany u kina. 
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Tyto posudky byly zpracovány počátkem letošního roku (nejedná se o posudky rok 
staré, jak jste byli nepravdivě prostřednictvím letáku informováni). 
 
Na základě odborného posouzení Ing. Březka doporučil pokácení Břízy bělokoré 
v areálu zahrady místní mateřské školy, Jasanu ztepilého u křížku na „Líškách“, 
dvou Lip srdčitých u křížku u kina v těsné blízkosti silnice I/37 a lip a jasanů 
u kina podél cesty směr Kněževes. Zdravotní stav výše uvedených stromů nebyl 
dle odborného posouzení v pořádku, některé ze stromů byly ve zcela havarijním 
stavu (lípy u křížku u kina). Ostatní stromy byly díky neodbornému ořezu 
v předchozích letech, který způsobil narušení stability jejich korun, vyhodnoceny 
jako nebezpečné, neboť hrozil pád větví a tyto stromy byly v důsledku neošetření 
při ořezu napadeny různými chorobami (hnilobou a chronickým chřadnutím atd.). 
Omlazení těchto stromů nebylo zastupitelstvu doporučeno. 
 
V souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny bylo provedeno správní řízení 
na pokácení shora uvedených stromů. 
 
Městys rovněž požádal Ing. Dejmalovou z Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, 
odboru životního prostředí o posouzení správnosti provedeného správního řízení a 
posouzení zdravotního stavu z hlediska bezpečnosti shora uvedených stromů. 
Závěry Ing. Dejmalové byly obdobné jako závěry Ing. Březky. Zdravotní stav 
Jasanu u křížku na Líškách na požádání přijel zhodnotit i Ing. Šimurda znalec 
v oboru, přičemž jeho ústní závěr o zdravotním stavu a bezpečnosti tohoto stromu 
byl obdobný jako u shora uvedených odborníků. 
 
Na veřejném zasedání konaném dne 19. 3. 2018 zastupitelé pokácení shora 
uvedených stromů převážnou většinou odsouhlasili (9 zastupitelů bylo pro 
pokácení, dva se hlasování zdrželi). 
 
I přesto, že pokácení všech výše uvedených stromů bylo povoleno ve správním 
řízení i odhlasováno většinou členů zastupitelstva, požádá městys, v případě 
jasanu u křížku na Líškách, ještě o znalecké posouzení zdravotního stavu tohoto 
stromu a jeho bezpečnosti pro zdraví a majetek lidí, a to v průběhu vegetační 
doby. Na základě výsledku znaleckého zkoumání bude rozhodnuto o dalším osudu 
tohoto stromu. 
 
V případě ostatních stromů, tedy břízy v zahradě MŠ, dvou lip u křížku u kina a 
sedmi stromů přiléhajících k silnici u kina bylo přistoupeno k jejich pokácení. 
 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně vysoké stromy v bezprostřední 
blízkosti drátu elektrického napětí, vašich obydlí, mateřské školy i silnic, požádal 
městys Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina a SDH Ostrov nad Oslavou o pomoc 
s pokácením těchto stromu. Družstvo hasičských lezců a pilařů v rámci svého 
odborného výcviku tyto stromy za pomocí techniky zdarma pokácelo. 
 
Při kácení se ukázalo, že krok zastupitelstva nebyl špatný, neboť jeden kmen 
stromu se při kácení zcela rozpadl, druhý se při kácení samovolně rozpůlil. 
U dalších stromů se ukázala proschlost větví. 
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Jakkoli může pokácení těchto vybraných stromů vypadat na první pohled 
drasticky, je třeba si uvědomit, že k tomuto kroku bylo přistoupeno především 
z důvodu ochrany bezpečnosti nás všech a ochrany našeho majetku. 
 
Bylo pokáceno 10 stromů, ale je třeba si uvědomit, že nové stromy a keře byly a 
budou v naší obci namísto těchto osazeny. Např. v loňském roce byly vysazeny 
dvě nové lípy u místní základní školy, v zahradě místní mateřské školy byla 
z důvodu bezpečnosti dětí pokácena jedna bříza, ale v rámci úpravy zahrady 
školky zde bude vysázeno několik nových stromů a několik desítek nových 
ovocných i okrasných keřů. U křížku u kina byly pokáceny dvě lípy, ale nově zde 
budou vysazeny dva stromy či keře (s ohledem na možnosti, které úzký prostor 
u křížku dovolí). Nové stromy jsou již vybírány tak, aby se svým vzrůstem a 
vlastnostmi hodily do intravilánu obce i do podnebí Českomoravské vrchoviny. 
 
Zastupitelé nemají v úmyslu ničit zeleň v naší obci, ba naopak! Ale všichni si 
musíme uvědomit, že o každou zeleň je potřeba udržovat a od počátku se o ni 
starat, aby nám přinášela radost, a ne obavy o životy a majetek lidí. 
 
 

PROJEKT NA PŘESTAVBU KINA 
 
Zastupitelstvo městyse nechalo u projektanta Ing. Milana Pelikána vypracovat 
studii na přestavbu budovy kina na bytový dům. Ing. Pelikán z budovy stávajícího 
kina navrhl bytový dům se šesti byty 2+1 o velikosti cca 70m2. 
  
Cílem zastupitelstva bylo vytvořit bydlení jednak pro naše mladé spoluobčany, 
kteří se chtějí osamostatnit od rodičů, aby měli možnost bydlení v Ostrově a 
„neutíkali“ z naší obce do přilehlých vesnic či měst, a dále pro naše starší 
spoluobčany, kteří se již necítí na to starat se o svůj dům, ale v Ostrově by rádi 
zůstali. 
 
V žádném případě se nejedná o bytový dům se sociálními byty dotovanými státem 
pro nepřizpůsobivé občany!!! 
 
Městys je ze strany našich spoluobčanů neustále dotazován na možnost zakoupení 
stavebních parcel či nájmu bytů. Proto zastupitelstvo rozhodlo o vypracování 
projektové dokumentace na přestavbu dlouhodobě nevyužívané budovy kina na 
tento bytový dům, abychom možnost bydlení pro naše spoluobčany nabídli. 
 

připravily: Dana Homolková a Květa Štočková 
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Výsledky volby prezidenta republiky 2018 
 

PRVNÍ KOLO 
 

 Miloš Zeman – 199 hlasů, 37,40 % 
 Jiří Drahoš – 136 hlasů, 25,56 % 
 Pavel Fischer – 80 hlasů, 15,03 % 
 Marek Hilšer – 60 hlasů, 11,27 % 
 Michal Horáček – 35 hlasů, 6,57 % 
 Mirek Topolánek – 17 hlasů, 3,19 % 
 Jiří Hynek – 3 hlasy, 0,56 % 
 Petr Hannig – 1 hlas, 0,18 % 
 Vratislav Kulhánek - 1 hlas, 0,18 % 

 
 Volební účast: 535 odevzdaných hlasů, 69,75 % 

 
 

 
DRUHÉ KOLO 

 
 Miloš Zeman – 282 hlasy, 51,45 % 
 Jiří Drahoš – 266 hlasů, 48,54 % 

 
 Volební účast: 550 odevzdaných hlasů, 72,27 % 

 
 
 

Kulturní výbor informuje 
 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 
Významná životní jubilea oslavili tito naši ostrovští spoluobčané. 
 
V lednu 

 paní Zdeňka HAVELKOVÁ 80 let 
 
V únoru 

 pan Jan SOBOTKA 81 let  
 pan Zdenek PEŇÁZ 80 let 
 pan František POUL 85 let 
 pan Jaroslav VOSTÁL 81 let 
 paní Marie ŠVECOVÁ 81 let 
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V březnu 
 paní Růžena ZAPLETALOVÁ 83 let  
 pan Josef HRBEK 82 let 
 paní Božena ŠPAČKOVÁ 86 let 

 
 

Ještě jednou přejeme našim milým oslavencům do dalších let vše nejlepší, především 
zdraví, spokojenost a pohodu. 

 
 
 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
 

 V pátek 9. února 2018 jsme se ve smuteční síni v Ostrově nad Oslavou 
naposledy rozloučili s naší zesnulou spoluobčankou paní Jarmilou 
HUMLÍČKOVOU. 

 
 Ve čtvrtek 15. února 2018 jsme se naposledy rozloučili s naší spoluobčankou 

paní Jiřinou KUKEŇOVOU. Rozloučení se konalo ve smuteční síni na Zelené 
hoře ve Žďáře nad Sázavou.  

 
 

Všem pozůstalým vyjadřujeme ještě jednou upřímnou soustrast. 
 
 

STŘÍPKY Z HISTORIE 
 
Tvrz v Ostrově 
 
Ve druhé polovině 15. století byl rychtářem v Radostíně Michal. Na přelomu 15. a 
16. století si postavil Mikuláš z Radostína dům ve Velkém Meziříčí. Mohl to být syn 
již zmíněného Michala, tedy Michkův (Michalův). 25. dubna 1528 dostal rodový erb 
a sídlil ve Velkém Meziříčí. Jeho synové Petr a Jan si od Vladislava Meziříčského 
z Lomnice koupili v roce 1536 Ostrov. 
 
Tento rod si ke jménu dodal přízvisko Mikuláš Vostrovský nebo z Vostrova, 
podobně Jan Michek na Vostrově. Petr a Jan koupili Ostrov s kostelním podacím a 
dvěma mlýny, ale mýto a tvrz v kupní smlouvě zmíněny nejsou. 
 
Vladyka Václav z Radostína a na Ostrově prodal „Léta páně tisícího šestistého 
devátého v outerý den Svatého Matěje apoštola Páně (24. února 1609) .... panu 
Tomáši Soběhrdovi z Kozlova .... totiž tvrz a ves Vostrov s kostelním podacím, se 
dvorem poplužním* s mlejnem, s pivovarem při též vsi ležícím, s mejtem ...“ -  
potud část výňatku z kupní smlouvy. 
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Pro vladycký rod Michků, nebo Michtů jsem převzal z „Erbovníku“ název Mítů. Pro 
autora Erbovníku byla zdrojem Sedláčkova Česko-moravská heraldika (1925) a 
Ottův slovník naučný (1888 - 1908). Majitelé tohoto rodu (1536 - 1609) postavili 
kamenný most**, k němuž jim byl schválen výběr mýta, postavili tvrz a také 
pivovar.  
 
Zrušili mlýn u tvrze a klenutým kanálem (pod kopečkem) přivedli vodu k druhému 
mlýnu, který stával v místech nynější prodejny COOP. Zůstala tam pravděpodobně 
jen pila, o které je však zmínka až v roce 1667 s tím, že ji je třeba opravit. 
U druhého mlýna je o pile zmínka v roce 1824, kdy o její povolení žádal „mlynář 
Ostrovský Karel Hájek“. 
 
Za Soběhrda obýval tvrz správce Jakub Ejvanovský a zřejmě i písař Havel Tápal. 
K jakému účelu nebo co zde bylo, po konfiskaci Ostrova v roce 1624, nevíme. 
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S určitostí víme, že v roce 1709, po dvouletém pronájmu prodala Hraběnka Kinská 
rozená Berková „... městečko Ostrov s rytířským sídlem, s farou, kostelem, 
dvorem, mýtem a ovčínem...“ Žďárskému klášteru.  
 
K čemu klášteru sloužilo zdejší rytířské sídlo, není zřejmé. Při číslování domů po 
roce 1770 obdržela tvrz číslo popisné 66. Po zrušení kláštera a rozparcelování 
dvora v Ostrově, byla rozdělena i tvrz na čtyři samostatné části. Jedné z nich 
zůstalo č. p. 66, přibyla č. p. 72, 73, 74. Noví majitelé si upravili své části domu 
na hospodářská stavení. 
 
Z původního sídla (tvrze) zůstaly v některých částech bývalé tvrze např. klenuté 
stropy a na jedné půdě jsou patrné horní části oken, podobné oknům kostela sv. 
Jakuba v Ostrově a zbytky fragmentů malířské výzdoby. 
 
Poznámka:   
* poplužní dvůr – polní práce vykonávané robotou 
** most přes řeku Oslavu byl v roce 1967 při rekonstrukci silnice zbourán 
 

Za kulturní výbor připravili: Květa Štočková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo 

 
 

Tříkrálová sbírka 
 
V sobotu dne 6. 1. 2018 se v naší 
obci po sedmnácté uskutečnila 
Tříkrálová sbírka. Sbírka proběhla 

v obcích Ostrov nad Oslavou, Suky a 
Laštovičky. Celkem byla vybrána částka 
39.666,- Kč. 
 
Do ulic se vydalo celkem 17 koledníků, a to 
Vašík, Pepíček a Šárinka Bradovi, Tomík 
Havelka, Jiřík a Honzík Homolovi, Lenička 
Kratochvílová, Tomík a Martínek Křížovi, 
Eliška Laštovičková, Klárka a Sabča Mičkovi, 
Emička Pálková, Evička a Honzík Šoulákovi, 
Daneček a Kubík Vítečkovi. Koledníky jako 
vedoucí skupinek doprovodily i dvě maminky, 
a to Zita Bradová a Bohumila Vítečková. 
 
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem 
koledníkům, maminkám i vám všem, kteří jste otevřeli dveře svých domovů a do 
sbírky jste přispěli. 

 
Květa Štočková, asistentka pro Tříkrálovou sbírku 
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Výbor pro volný čas 
 
Vážení spoluobčané, 
 
za Výbor pro volný čas bych Vás ráda pozvala na malé i větší společenské akce, 
které by měly sloužit ke vzájemnému setkávání občanů a přinést dětem i 
dospělým příjemné chvíle.  Vycházíme ze zkušeností minulých let a pro poslední 
rok naší činnosti jsme se snažili připravit pestrý koktejl. 
 
30. dubna se na hřišti u hasičské zbrojnice můžete těšit na již tradiční pálení 
čarodějnic, které se stalo oblíbenou akcí pro mnohé z nás. Hlavní organizátorka 
paní Valerie Pelikánová připravuje se svým týmem program pro děti, stejně jako 
občerstvení pro dospělé. 
 
Již tradičně se uskuteční jednodenní zájezd do Kroměříže na výstavu Floria. 
Tentokrát v sobotu 5. května. Odjezd od hasičské zbrojnice v 7:30, návrat kolem 
16 hod. Příspěvek na autobus 250 Kč. Zájemci se mohou nahlásit u paní Jany 
Tlusté, telefon: 606 525 409.  
 

 
Na začátek června připravujeme dětem k jejich svátku letní párkové závody, kde 
mohou malí sportovci předvést svoje všestranné pohybové dovednosti. Sportovní 
turnaj organizačně zajistí pan Jiří Tlustý. 
 
16. června 2018 můžete společně se svými dětmi navštívit druhou největší 
zoologickou zahradu Dvůr Králové nad Labem. Doufáme, že nám bude přát počasí, 
všichni návštěvníci se pokochají prohlídkou Safari a využijí spoustu atrakcí, které 
tato výjimečná zahrada nabízí. Těší se na Vás organizátorky zájezdu paní Valerie 
Pelikánová a Dana Bartáková. 
 

OSTROV POHÁDEK 
                                        
Pohádkové divadelní představení pohybově-dramatického kroužku ŠIKULA při 

TJ Sokol Ostrov nad Oslavou 
                                     

Neděle 13. května 2018 v 15,30 hod. 
 
Hrají: 
             Emma Pálková, Nela Hakenová, Veronika Pokorná, Nela Rosecká, 
      Laura Skryjová, Eliška Drlíčková, Lenka Kratochvílová, Vendula Orlová, 
                  Zuzana Orlová, Šárka Vondráková, Magdaléna Drlíčková. 
 
Režie: Jolana Smyčková 
 
Vstupné: dobrovolné 
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Zájemce z řad seniorů a dospělých cestovatelů provedu jednodenním výletem do 
Lednicko-valtického areálu spojeným s návštěvou zámku v Lednici, prohlídkou 
zámeckého skleníku, přilehlého unikátního parku a připojíme i krátkou návštěvou 
nedalekých malebných Valtic. Zájezd se uskuteční v září 2018. 
 
Další plánované letní a podzimní akce si necháváme jako malé překvapení.   
           

Přeji Vám krásné jarní dny 
          Jolana Smyčková 

 
Školní okénko 

 
Hned na počátku ledna zahájili žáci 1. a 2. ročníku plavecký výcvik. 
 
Celý měsíc se nesl ve znamení příprav na karneval. Na hodinách výtvarné 
výchovy, praktických činností a ve školní družině děti vyráběly masky, chystaly 
dekorace na výzdobu KD, tentokrát na téma Piráti. Vyráběli jsme a malovali 
koráby, kormidla, samotné piráty i mořský svět. Rodičům 1. a 2. ročníku za 
organizaci karnevalu děkujeme. 
 
V únoru jsme žili olympijskými hrami. Na výkresech jsme zachytili různé sportovní 
disciplíny, prožívali hokejové klání.  
 
Ze zimy jsme se přenesli kresebnými pracemi a dekoracemi do jara. Dělali jsme 
jarní výzdobu a velikonoční motivy. 
 
V rámci spolupráce se ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou jsme se v březnu zúčastnili 
turnaje ve vybíjené. A také jsme jeli do ekologického centra Baliny u Velkého 
Meziříčí na výukový program. 
 

Z mateřské školy 
Děti naší mateřské školy se 
těšily, jako každý rok, na 
karneval.  
 
Než jsme se ho však dočkali, 
poctivě jsme se ve školce 
připravovali, děti malovaly 
obrázky, vyráběly veselé masky, 
zdobily třídu barevnými fáborky 
a nafukovacími balonky.  
 
Doma rodiče dětem připravili 
krásnou masku. Konečně přišel 
ten očekávaný den. Ráno jsme 
se společně sešli ve třídě, kde 
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jsme se převlékli. Dětem to v maskách moc slušelo, někteří byly opravdu 
k nepoznání. 
 

 
 
Veselá nálada panovala po celou dobu tanečních a soutěžních hrátek. Karneval 
jsme si skvěle užili!  
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SFÉRICKÉ KINO 
 
V měsíci březnu za námi do MŠ přijelo Sférické kino, kde jsme v obřím 
nafukovacím stanu zhlédli film „Začarovaný korálový útes“. Byl plný mořských 
živočichů, ryb, žraloků, krabů, medúz a také mořských koníků. Výbuch podmořské 
sopky však náhle zničí kouzlo, které korálový útes po staletí chránilo. Hlavní 
hrdinové filmu, rybky Mrňous a Jake, se vydávají hledat způsob, jak útes 
zachránit. Při dobrodružné cestě ukazují dětem hodnoty pravého přátelství, 
odvahy a odhodlanosti k záchraně oceánu.  
 

 
 
 

JARO JE TU ... 
 
Tak už jsme se konečně dočkali. Po dlouhé zimě je tu jaro, na které jsme se 
všichni těšili. Což o to, sníh a s ním spojené radovánky také nebyly špatné, ale 
přece jenom hřejivé sluneční paprsky a vůni čerstvé hlíny nic nenahradí. I my 
jsme s dětmi přivítali jaro jak se patří – výzdoba chodeb, šaten i tříd, jarními 
obrázky a výtvory dětí. Venku pozorujeme, jak se příroda mění před očima, 
zmizel sníh, zpívají ptáčci a objevují se první kytičky na zahrádkách. Takže vítej 
krásné jaro… 
 



18
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Hasiči informují 
 
Vážení spoluobčané, 
 
zásahová jednotka v letošním roce zasahovala u dvou velkých požárů. Jednalo se 
o požár velkokapacitního seníku v obci Řečice, který vypukl 10. 2. 2018. Naše 
jednotka zasahovala oběma cisternovými vozy po celý den (poplach byl vyhlášen 
8:20, návrat na základnu ve 24:00) a druhý den pokračovaly dohašovací práce (od 
9:00 do 14:30).  
 
Dalším zásahem byl požár bývalé školy v obci Sazomín. I u tohoto požáru jsme 
zasahovali oběma cisternami. 
 
V loňském roce jsme společně s úřadem městyse 
zažádali o dotaci na nový Dopravní automobil. 
Stávající AVIA již ke svému stáří neprošla technickou 
kontrolou. V loňském srpnu nám dotace ve výši 
750 000,- Kč byla přidělena a bylo vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele nového vozidla.  

 
Dne 8. 3. 2018 nám dodavatel THT Polička nový automobil značky IVECO DAILY 
přivezl a předal.  Vozidlo v hodnotě 1 800 000,- Kč bylo financováno již zmíněnou 
dotací (450 000 Kč stát, 300 000 Kč Kraj Vysočina) a zbytek vozidla zaplatil Městys 
Ostrov nad Oslavou s tím, že náš sbor zaplatí do pěti let 325 000 Kč.  
 
Chtěl bych upozornit, že vozidlo NENÍ majetkem SDH, ale je to majetek Městyse. 
Tímto děkuji zastupitelstvu Městyse za kladné stanovisko při pořízení nového DA. 
 
V letošním roce plánujeme tyto akce: 

 1. 5. 2018 – stavění máje 
 26. 5. 2018 – slavnostní předání nového DA a kácení máje s kapelou 

Zuberská šestka. 
 27. 7. 2018 – pouťový výlet s kapelou Sýkorky  

Jan Kříž ml. 



20

MLADÍ HASIČI 
 
Pro letošní rok se naše řady mladých hasičů rozrostou o nové družstvo dětí. Děti 
zahájily tréninky již 4. dubna. Družstva mladých hasičů se budou věnovat 
požárnímu útoku sport podle pravidel Regionál cupu mládže. 
 

 
 
V letošní sezoně naše malé hasiče čeká 10 soutěžních klání v soutěži Regionál cup 
mládeže 2018, a to v následujících termínech: 

1. kolo 13. 5. 2018 ve Velkém Meziříčí 
2. kolo 20. 5. 2018 v Lavičkách 
3. kolo 27. 5. 2018 v Blízkově 
4. kolo 3. 6. 2018 v Lomničce u Tišnova 
5. kolo10. 6. 2018 ve Stránecké Zhoři 
6. kolo 17. 6. 2018 ve Znětínku 
7. kolo 24. 6. 2018 v Netíně 
8. kolo 2. 9. 2018 v Radostíně nad Oslavou 
9. kolo 9. 9. 2018 ve Štěpánovicích 
10. kolo 16. 9. 2018 v Dolních Loučkách. 
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Skautský oddíl Ještěrky 
 
V zimním období využíváme pro naše pravidelné schůzky prostory kulturního 
domu. V lednu jsme si tam pozvali Janu Lacinovou, ředitelku obecně prospěšné 
společnosti Popálky. S ní jsme si povídali o nebezpečích, která mohou přivodit 
popáleninu, omrzlinu nebo podobná zranění. Dozvěděli jsme se, na co si dávat 
pozor nebo jak reagovat a pomáhat, pokud by k takovému úrazu v našem okolí 
došlo. 
 
V pondělí dne 12. března jsme s naším oddílem navštívili ostrovskou knihovnu. 
Paní knihovnice Vondráková nás seznámila s historií knihovny, systémem evidence 
a zápůjčky, nabídkou a uspořádáním knih. Po krátkém milém povídání o literatuře 
nám sama část jedné knihy přečetla. Tento čas mohly děti využít k výrobě 
papírové květiny, což většina z nich využila. Došlo i na sladké pohoštění, které 
nám paní knihovnice sama nachystala. Děkujeme jí za tuto malou exkurzi! 
Věříme, že alespoň některé děti za ní začnou pro knihy chodit pravidelně. 
 
Na konci března jsme společně i s některými rodiči vyrazili na víkendový pobyt do 
penzionu U Výletů na Moravec. Prostorné pokoje, velká jídelna i tělocvična 
s pingpongovým stolem a kulečníkem nám poskytly skvělé zázemí pro naše 
aktivity. O spokojenost se postaraly buchty od našich maminek a také řízky, které 
pro nás usmažili kuchaři restaurace Alvarez. 
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Nechtěli jsme být zavřeni pouze v penzionu. V zahradě nedalekého zámku jsme 
hráli hry, byli jsme navštívit také vyhlášenou pštrosí farmu. Využili jsme také 
tamní jarmark, kde jsme si pod vedením paní perníkářky Lucie Krejčové z Pikárce 
nazdobili perníky. 
 
Na chod skautského oddílu jsme z rozpočtu městyse získali 25 000,- Kč. Za tyto 
prostředky velmi děkujeme. Část z těchto peněz byla použita na úhradu pobytu 
dětí na Moravci. Další část využijeme na letní tábor, který již připravujeme. 
 

Sport 
 

HC OSTROV NAD OSLAVOU 
 
Ostrovští hokejisté nenavázali na předcházející medailovou sezonu a v 17. ročníku 
Vesnické ligy obsadili 11. místo. Tato příčka patřila HC Ostrov i po základní části. 
O konečném umístění rozhodl dvojzápas proti Veselíčku: 
 
OSTROV – VESELÍČKO 5:2 
Branky a nahrávky: Fňukal 2, Jurek 2, Kovář (Buchta 4, Fňukal 2, Jurek, 
S. Pelikán). Třetiny: 2:0, 1:1, 2:1. Nejlepší hráč: Jurek. 
 
VESELÍČKO – OSTROV 2:7 
Branky a nahrávky: Kovář 3, Němec 2, Fňukal, Jurek (Fňukal 3, Jurek 3, Dostál 2, 
Kovář, Procházka). Třetiny: 0:2, 1:4, 1:2. Nejlepší hráč: M. Kovář.  
 
Tabulka po základní části: 
 

 
 
Individuální statistiky HC Ostrov: 
Nejlepší střelci: Jiří Němec (11 branek), Marian Kovář (9), Radek Fňukal (7). 
Nejčastější nahrávači: Radek Fňukal (13 asistencí), Petr Jurek (9), Roman 
Buchta (7). 
Kanadské bodování: Radek Fňukal (20 bodů: 7 + 13), Jiří Němec (16: 11 + 5), Petr 
Jurek (15: 6 + 9) 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU 
 
Oddíl stolního tenisu Sokol Ostrov nad Oslavou v soutěžním ročníku 2017-2018 
startoval v nejvyšší soutěži okresu Žďár nad Sázavou registrovaných hráčů tj. 
v okresním přeboru I. třídy, v našem okrese je 5 soutěží od 1. do 5. třídy. Po 
odehrání 18 mistrovských zápasů skončilo naše družstvo se ziskem 37 bodů 
celkově na pátém místě v uvedené soutěži, což dokazuje přiložená konečná 
tabulka.  
 
Družstvo odehrálo všechna mistrovská utkání pouze ve čtyřech hráčích ve složení: 
Kozel Stanislav, Humlíček Jan, Plachý Ladislav, Melichar Jaroslav.  S tímto 
minimálním počtem a přes značné zdravotní problémy některých hráčů, považuji 
celkové umístnění v této dlouhodobé soutěži za velmi dobré. 
 
 

Okresní přebor I. třídy 
Tabulka: 

družstvo PU V R P K skóre body 

1.TJ Sokol Rovečné 18 18 0 0 0 239:85 54 

2.TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem B 18 12 3 3 0 193:131 45 

3.TJ Žďár nad Sázavou E 18 11 1 6 0 178:146 41 

4.TK Autocolor Oslavice 18 8 3 7 0 175:149 37 

5.Ostrov nad Oslavou 18 8 3 7 0 166:158 37 

6.Stolní tenis Velké Meziříčí C 18 6 2 10 0 144:180 32 

7.SK Sokol Lhotky B 18 6 2 10 0 149:175 32 

8.TJ Sokol Nížkov B 18 5 4 9 0 151:173 32 

9.TJ Sokol Polnička B 18 4 1 13 0 123:201 27 

10.TJ Spartak Velká Bíteš 18 2 1 15 0 102:222 23 
 

 
 

Za oddíl stolního tenisu: Kozel Stanislav 

 
 

Přijmu brigádnici na prodej točené zmrzliny u restaurace Alvaréz.
Vhodné i pro důchodkyně. Volejte tel.: 777 650 132 - p. Němec




