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Kroniku tuto začal psáti v měsíci březnu 1924 
Jindřich Slavík, řídící učitel, jemuž byly 
záznamy do Pamětní knihy od obecní rady 
svěřeny. 
 

                     Velké kulaté razítko             
                     NÁRODNÍ ŠKOLA 
                                 v 
                           OSTROVÉ 
                           u Žďáru  
                       NA MORAVĚ 

 
     Slavík Jindřich 

    řídící učitel 
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O původu obce Ostrova nezachovaly se  nám   
žádné  určité   a   zaručené   dějepisné         
zprávy. I  z pozdějších  dob máme jen skrov-
né a  kusé  zprávy,   takže  nemožno  sestavi-
ti  souvislé  dějiny  obce,  nýbrž můžeme  jen 
některé     jednotlivé   události   a   sběhnuv-
ší   se   příhody  uvésti,  o  nichž    se     nám 
v       různých     dějepisných       pramenech 
nějaké  údaje  neb  záznamy  zachovaly. 
 
Obec Ostrov nad Oslavou  rozestavena  jest 
10  km  jižně  od  Žďáru  při  ústí  bohdalov-
ského   potoka  od   říčky   Oslavy  v  úžlabi-
ně  k   jihu   poněkud  otevřené,  525  m  nad 
mořem.   Z   Ostrova   rozbíhají   se      silni-
ce  v   šesti směrech   a  to  ku    Žďáru,  Ra-
dostínu,    Křižanovu,   Bobrové,   Obyčtovu 
a Nov. Veselí. Obec sestává se  ze dvou částí, 
Oslavou od  sebe  oddělených  a  to  z  vlast-
ní  vesnice,  respektive   městyse  a  z  t. zva-
ných    „Familií“,     bývalého   to    panské-
ho    dvora,    patrně    stávala    v   těchto 
místech  i  tvrz. 
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Již v  pradávných dobách tvořila ves-           
nice Ostrov samostatné zboží. V  r. 1355      
bylo toto zboží ostrovské bratry Jez-            
doněm a Čirnínem z  Blažkova jaké-             
musi Mikuláši z Prahy připsáno, jehož         
vdova Klára je společně s  vesnicí Hrbo-      
vem (na panství meziříčském) v  r. 1358       
Frenclinu Wayterovi z Řezna a jeho             
dědicům  přepustila. 
Asi od r. 1365 tvořil Ostrov s Radostínem    
a Mostištěm součást panství meziříč-           
ského. 
V r. 1392 koupil jakýsi Matěj z Ostrova       
od Mikuláše ze Smržova ves Rožinku           
s dvorem, kterouž ihned Heršovi z                
Ostrova odstoupil, jenž je později Čeň-        
kovi  z Borové  prodal. 
V r. 1506 zemřelý a v Mostišti v kostelíku sv. 
Marka pochovaný Václav Vídeňský, majitel 
svobodného dvoru ve Vídni u Velké Me-       
ziříčí zove se Ostrovským. Měl ve znaku      
psa s uzdou. Z nástupců jeho děje se v r.      
1560 zmínka o Matěji a jeho dědici Šimonu  
Vídeňském  z  Ostrova. V r. 1528 koupil 
Vaněk Vídeňský z Ostrova od kláštera 
ďárského louku u Dobré Vody za 26 kop 
grošů míšen. 
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V r. 1529 koupil Burian z Ostrova od kláštera 
Žďárského dvůr v Dobré Vodě za  24 kop grošům. 
V  r. 1565  náležel Ostrov jako  samostatné  zboží 
Mikuláši   Michtovi    z    Radostína,    v    r. 1596 
uvádí   se   Jan  Michta   z  Radostína  jako  maji- 
tel  téhož. 
V   r.  1609  prodán  byl  Ostrov  s   tvrzí,    farou, 
dvorem,       mlýnem,         pivovarem,        mýtem 
a    rybníky    tehdejším    majitelem      Václavem 
Michtou    z     Radostína,     Tomáši     Soběhrdo- 
vi  z Kozlova  za  11.000  zl. 
Tento     majitel     ztratil   však     jako    účastník 
stavovské    rebelie    proti    Ferdinandu    II.  po 
bitvě   na   Bílé     Hoře   zboží   ostrovské,   načež 
císařská     komora     dne       14.listopadu   1624 
zkonfiskované    zboží    to   za    9 000  zl  majiteli 
Dačic  a   Nov.   Veselí,   Lvu   Burianu   Berkovi, 
hraběti  z  Dubé a  Lipé prodala. 
Od  této  doby  zůstal Ostrov  spojen se zbožím    
novo-veselským  a  přešel  společně  s  tímto   dne 
28.června  1709  v  majetek  kláštera  Žďárského, 
prodán  byv.  opatu  Vejmluvovi  majitelkou  pan- 
ství   dačického   Františkou   Rozálií,  ovdovělou 
hraběnkou Kinskou, rozenou hraběnkou Ber-      
kovou z Dubé a Lipé. 
V        dotyčné      kupní      listině      nazývá     se 
Ostrov  „městysem“. 
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Kostel  sv.apoštola  Jakuba Velkého  jest  pra- 
starý, rovněž tak i ostrovská fara, která  patři- 
la   pod    patronát  kláštera   žďárského. O 
tomto   patronátu   děje  se  v  r. 1447  zmínka 
v  deskách    zemských.  Bližšího  není  o   faře 
ostrovské  nic  známo, než  že  se  v Ostrově  v 
16.století   učení   reformační   pevně  zakotvi- 
lo  a  rozšířilo  a   že  zde   „luteránští   predi- 
kanti“   správu  duchovní  vedli  a  kázali.       
těchto   ukazatelů   uvádí   se  po propuště-    
ní   pastora  Jana  v  r. 1581  radostínský  ka-
zatel   Michek  a  po  roce,   když  byl   odešel, 
Matěj   Turnovský,  jemuž  od  kláštera  žďár-
ského byly  odňaty  veškeré  desátky  z vesnic 
Vatína, Sazomína  a  Kotlas.  Tento  Turnov- 
ský dosazen byl od majitele zboží ostrovsko-
radostínského  Jakuba,  byl  však  na   popud 
téhož v r.  1586 rychtářem  ostrovským vypu- 
zen,  načež   majitel  zboží   veškeré   desátky 
a   k  faře  přináležející  polnosti  a  luka  pro 
sebe  zabral. 
Od r. 1594 až asi do r. 1604 byl zde pastorem 
luteránský  kněz  Jan  Canon,  jenž  dle  svého 
rodiště    Vysokého   Mýta  se   psal    Mejtský 
a po něm v  r. 1607–1608  Jindřich  Kamarýt. 
Oba   jmenovaní  kazatelé   stěžují  si  na   to, 
že  jim  majitelem  zboží  desátky odňaty  byly. 
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V r.1615 dal kardinál František Dietrichstein,biskup 
olomoucký,  jako majitel  panství  kláštera  žďárské-
ho   farníkům   ostrovským  rozkaz,  by    nejmenova- 
nému   kazateli desátky  správně  odváděli , (o čemž 
on sám prý jaksi nechce věděti), vyzývá je však        
současně, aby na kázání do katolických koste-         
lů chodili. Vysvítá z toho, že se učení refor-             
mační v Ostrově plnou měrou uplatnilo, když           
musil kardinál Dietrichstein, jenž na Žďársku 
bezohledně protireformaci prováděl, ostrov-            
ským predikantům tento ústupek učiniti. 
 
V pozdějším čase, v dobách protireformace byl        
Ostrov k  Novému Veselí přifařen, novovesel-            
ský farář zove se kolem r.1637 výslovně „fará-        
řem ostrovským“. Služby boží konaly se                   
střídavě v Nov. Veselí a v Ostrově. K Ostrovu          
byly tehdy přifařeny tyto obce : Vatín, Sazo-            
mín, Kotlasy  a  Kněževes. 

V r. 1784 byly poměry zádušní a obroční při fa-   
ře a kostelu v Obyčtově znovu upraveny a tu byl      
Ostrov přifařen k Obyčtovu, v kterémžto pomě-        
ru setrval až do r.1873, kdy byla nákladem              
obce ostrovské v místě samém fara zřízena,              
(sebráno a uloženo 14.300 zl.ve stát. papírech)         
takže nyní Ostrov s osadou Laštovičkami                 
samostatnou farnost tvoří. 
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Nynější věž postavena byla v r.1847 a umístě-           
ny v ní 3 zvony:  7 ½ centů (z r.1631), 4 centy 10     
liber a 2 centy 7 liber těžké. V r.1856 byl kostel       
opraven a znovu pokryt, taktéž byl v onom               
roce opraven hlavní oltář. V r.1883 byl ná-             
kladem obce kostel rozšířen, zbudovány                   
nové varhany, (od Svítila z  N. Města) nová ka-        
zatelnice a opraven oltář. Celý náklad                     
činil as 10.000 zl r.č. 
 

                                         Četl 25/4 1924 
      Jos. Herzogh 
      okresní 

školní dozorce. 
 

Kdy postavena byla školní budova, není určitě          
známo. Dle protokolu sepsaného 17.června r.1788 
v Obyčtově za přítomnosti Leopolda Herrmanna,     
c.k. krajského komisaře, Quidona Schōbla, fará-     
ře v Obyčtově, Josefa Senze,  (Burggverf),  Jana     
Sobotky, rychtáře z Kotlas,Frant.Zmeškala, starosty 
v Kotlasích a zástupců obce Ostrova Františka 
Melichara, rychtáře a Matěje Keznikla, sta-            
rosty usneseno a schváleno 26 odstavců týka-          
jících se školy, z nichž 17. odstavec praví: 
„Mit Anfang Jůli 1787 fängt die neŭe Schŭl            
eintfeilŭng an, wo alle Kinder gehőrig                     
die Schŭle besŭchen műssen“. (Počátkem                
července  1787  platí  nový  školní  řád,   dle    něhož  
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všechny povinné děti školu navštěvovati musí.)           
Tedy zřízení školy datuje se od r.1787. Přiškole-          
ny   tehdy   byly   k   Ostrovu   Kotlasy   a   Suky.   Osa-                
da Vlaštovičky přiškolena byla teprve v r.1857 k Ostro- 
vu. Obec Březí a Kotlasy žádaly r.1874 o povole-        
ní vlastní školu v obci Březí zaříditi. Jelikož                 
povolení obdržely a r.1875 novou školu v Bře-             
zí vystavěly, odškolila se obec Kotlasy r.                       
1876 od Ostrova. 
  Osudy stavby budovy školní v Ostrově. 
 
  R.1871 žádala místní škol. rada Ostrovská       
c.k. okr. škol. radu v Novém Městě, by zdejší je-            
dnotřídní škola byla na dvojtřídní rozšířena.                
Okres. škol. rada vyřídila žádost tu přípisem              
ze dne 2.ledna 1872 č.6379/586 v ten smysl, že ku 
vypsání konkursu na místo podučitelské                 
teprve tenkráte přikročeno býti může, až dru-               
há školní světnice požadavkům č.13 a 14.                     
škol. zákona ze dne 24.ledna 1870 vyhovující               
zřízena a potřebným nábytkem a učivem                       
opatřena bude a nařízeno, by nákres té svět-                
nice /:u Škařoupků:/ předložen byl, s podot-                 
knutím, že kdyby nějaké stavby za tím úče-                    
lem bylo potřebí, o povolení stavební u                        
c.k. okres. hejtmanství zakročiti by se mu-                    
silo. 
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Záležitost tato se protáhla až do r.1874, kdy         
okr. škol. rada přípisem ze dne 16.února 1874 č.   
5596 místní škol. radu vyzvala, aby školu              
rozšířila na 2 neb 3 třídy. „Místní šk. rada se          
vyzývá, aby při příští schůzi rokovala o tom,          
na jaký způsob toto rozšíření by se uvésti              
mohlo ve skutek. Dotyčná zpráva od míst. škol.     
rady se do 14 dnů očekává. Dobře  by bylo, kdyby, 
(kdyby) ihned situační a stavební plán školní         
budovy, buďto na rozšíření, anebo vystavění první-
ho patra aneb vystavění docela nové školní            
budovy okres. šk. radě zaslán byl.“ 

Na tento přípis dala obec Ostrovská na roz-       
šíření školní budovy plány zhotoviti, avšak            
ku stavbě nedošlo. – Právě v té době dorozu-         
měla se obec Kotlasy s Březím, žádala o odško-     
lení od Ostrova a o povolení ku stavbě nové          
školy ve Březí, ku kteréž pak se chtěla při-             
školiti. Okresní škol. rada oznámila to pří-             
pisem ze dne 19.března 1874 č.1600 místní škol.     
radě v Ostrově a vyzvala ji, aby do 8 dní zprávu    
podala, jestli proti tomu něčeho nenamítá.             
Kdyby tato zpráva do 8 dní nedošla, bude se          
okr. šk. rada domnívati, že proti odškolení není.    
Míst. šk. rada na ten přípis nedala vůbec                
odpovědi a proto povolena stavba školy ve Bře-      
zzí a Kotlasy se odškolily. 
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Na to ve škol. roce 1874/5 povoleno obci Ostrov roz-
šíření dosavádní jednotřídní školy na dvojtříd-             
ní a druhá učírna zřízena v privátním domě                  
u Matěje Škaroupky, rolníka č. 2 za kterou obec           
ročně 40 zl r. č. platiti a 12 metrů měk. dříví                   
ku  vytápění  majetníku  měla  odváděti. 
Dosavadní učitel p. Václav Ehlich stal se tedy nad-
učitelem.      
       Dne 20/5 1925 
        Jos. Herzogh 
 

Seznam učitelů na zdejší škole 
působících od r. 1787. 
1. Josef Műller, učitel  od r.  1787  -  1813 
2. Frant. Dostál, učitel od r.  1813  -  1828 
3. Jan Melichar, provisor od r.  1928  -  1829 
4. Jan Vábek, učitel od r.  1829  -  1854 
5. Bernard Votava, učitel od r.  1854  -  1856 
6. Tomáš Vondruška, učitel od r.  1856  -  1856 
7. Václav Ehlich, nadučitel od r.  1856  -  1878 
8. František Slavík, nadučitel od r.  1878  -  31/8 1902 
 naroz. 5.října 1841 v Třebíči,  ┼ 17.září 1905 v 
Novém Městě na Mor. Pohřben 19.září 1905 v Ostrově 
9. František Nahodil, nadučitel   1902  -  31/8 1910 
 naroz. 21.února 1863 v Bystřice n. Pern. 
10.  Adolf Maděra, řídící učit. od r.  1910  -  1921 
 naroz. 10.list. 1872 v Bystřici n. Pern. 
11. Jindřich Slavík, říd. učitel od r. 1921  - 
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Narod. se 1.července 1876 v Pavlově. 
 
    Četl  31./5.1927 
       Vaculík  okr.škol.insp. 
 

Celková katastrální výměra obce Ostro-             
va nad Oslavou dle úředního stavu kon-                 
cem r. 1916. ha  a m2 
Pole : 474 63 59 
Louky : 117 29 78 
Zahrady :     2 03 82 
Pastviny :   32 40 37 
Lesy :   73 08 83 
Rybníky     8 29 38 
Plocha stavební :     5 49 52 
Plocha neplodná :  22 34 
Jiné plochy (daně prosté)    19 41 98 
Celkem 732 95 61 
Přespolní obce Obyčtov, Suky, Kotlasy a Sazomín : 
Pole :   27 75 24 
Louky :     2 60 37 
Pastviny :     2 51 18 
Lesy :     8 12 82 
Plocha stavební :    2 27 
   39 01 88 
 
Celkový součet 771ha 97a 49 m2 
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Majitelé pozemků dle výměry koncem r.1916.        
 Více než  30 ha 

  č.domu   34 ha 35  Mička 
  č. „  36 ha 31  Jan Dvořák 
  
Více než  20 ha 
  č.domu   1 ha 20  Sűss 
  č. „    5 ha 25  Beneš 
  č.     6 ha 21  Chromý 
  č. „  52 ha 26  Petrle 
  č.    38 a 3 ha 25  Bílek 
  
Více než 10 ha 
  č.domu   7 ha 13  Pelikán 
  č. „    8 ha 10  Musil 
  č. „  14 ha 10  Ambrož 
  č. „  27 ha 10  Kališ 
  č. „  30 ha 13  Melichar 
  č. „  31 ha 14  Matoušek 
  č. „  33 ha 13  Krejčí 
  č. „  39 a 68 ha 10  Homola 
  č. „  50 ha 17  Vencálek 
  č. „  51 ha 11  Homola 
  č. „  64 a 42 ha 18  Havelka 
  č. „  66 ha 10  Melichar 
  č. „  69 ha 13  Chromý 
  č. „    10/23 ha 10  Sigmund. 
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Více než 5 ha 
 čís. d.     2 ha  6 Beneš Jos. 
 čís. „     13 ha  9 Nevrkla 
čís. „  15 ha  5 Kaláb 
 čís. „  16 ha  5 Pokorný 
 čís. „  20 ha  5 Blahová 
 čís. „  25 ha  7 Kotík 
 čís. „  28 ha  6 Dvořák F.  
 čís. „  32 ha  5 Zelený 
 čís. „  40 ha  9 Havelka 
 čís. „  52 ha  6 Fialová 
 čís. „  53 ha  6 Pelikán 
 čís. „  73 ha  6 Valíček    
 čís. „  74 ha  5 Havelka Jiljí 
 čís. „  75 ha  7 Kudílek 
 čís. „  76 ha  5 Doležal 

 Obec famil.č.    - ha  5     -  
 čís. „  92 ha  5 Melichar M. 
 čís. „         106 ha  7 Havelka Jos. 

  
 Pod 5 ha má výměru asi 87 majitelů.          
 Obyvatelstvo živí se většinou z výtěžku      
 polního hospodářství. 
 Hlavní trati mají názvy : Čtverhatě,           
 Zahrady, Čtvrtě, na Dolech, pod Rou-       
 perkem, nad Lipou, Březinky, Olešiny,      
 Štrumpy, Kopaniny, Příhon, na Tápli aj.    
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„Na Volešinech“ stávala kdysi ves Bolešín.      
Steinbach nazývá tuto ves Olešné. Též v zem. 
registratuře v Brně nacházíme v katastru         
z r. 1749 mezi tratěmi ostrovskými trati             
„na Volešíně“ a „na Volešinách“. Nejstar-      
ší listinnou zprávou o Bolešíně najde-              
me v kopiáři kláštera Žďárského z                    
r. 1481, kdy klášter prodává pustou ves             
Bolešín poddaným lidem v Obyčtově                 
(Običtov) za roční plat 4 kop grošů.                  
(Kopiář žďárský zvaný Codex Sarensis             
byl chován do r. 1878 ve Štokholmě ve              
Švédsku; dotčeného roku dostal s                      
ještě s  jinými českými kodexy do                        
zemského archivu v Brně.) 
Trať Čtverhatě má sice dobrou půdu,                
avšak pro nepropustnost půdy za vlhkých         
let obilí tam vyhyne. Proto již v r. 1919 na-       
vrhoval tehdejší starosta obce Josef Dvořák,    
by mokré pozemky v katastru obce se odvod-    
nily. Myšlenka ta se realisovala  v  r. 1927,        
kdy zřízeno bylo Vodní družstvo s  před-            
sedou Jos. Chromým č. 6 a jednatelem Janem  
Dvořákem čís. 36 v čele a na jaře 1928 poča-  
to bude s pracemi melioračními. Cel-               
kový náklad rozpočten téměř na 1 milion         
Kč a dle plánu meliorovati se má 247 ha.          



Strana 16 
 
Práce meliorační zadány byly podnika-       
teli p. Bartošovi. 
Dej Bůh, aby kronikář po odvodnění             
pozemků mohl v příštích letech do                  
kroniky zaznamenati, že z obávaných             
Čtverhatí stala se nejúrodnější tratí               
obce. 
Hlavními produkty u nás pěstovaný-              
mi jsou žito, oves a brambory. Brambory       
průmyslové zpracují se v Družstevním           
rolnickém lihovaru na líh a ve škro-               
bárně p. Padalíka z Obyčova na škrob.          
Jedlé druhy bramborů kupuje Hospodář-      
ské družstvo ve Městě Žďáru na zásobo-       
vání měst. 
Strojených hnojiv užívá se ve velké mí-         
ře k zahnojování pozemků. Pokusnictví          
v pěstování nových druhů obilí a okopa-        
nin se zdarem pěstují někteří rolníci              
jmenovitě p. Mička, p. Dvořák Jan z č. 36 a   
pan Dvořák Frant. č. 9 
Za příznivého počasí bývá u nás počátek       
setby v měsíci dubnu, za nepříznivého i          
v květnu s dodělává. Žně začínají na              
počátku srpna a sklizeň brambor v  dru-         
hé  polovici  září. 
Hovězí  i  vepřový  dobytek  hojně  se  pěstuje 
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a ku zušlechtění koní zařídil rolník p.                         
Jan Dvořák č. 36 v  r. 1921 stanici státních                 
hřebců.  Přidělení  hřebci:  
V r. 1920-1923  192 „Rolf“,  1922–24  205 „Tacitus“, 
1924-25  1 „Souci de queg“, 1925–27   90 
„Magnifique“, 1925  129 “Vlk“, soukromý                 
hřebec 1926 „Paulus de Watterloo“, r.1928 -            
277  „Beyndal“. 
Polním kulturám škodívají u nás často                        
jarní mrazy. Takové kritické roky byly                         
v  r. 1918 a 1921. Mráz dostavil se v době kvě-            
tu a veškera úroda byla zničena. Rolníci                      
byli nuceni obilí k setbě jinde si zakoupiti.                  
Ceny obilí před válkou za 1 q. 
 Žito 18 Kč,-oves   14 Kč,-brambory 4 Kč. 
Po válce :  „   220 Kč,-oves 160 Kč,-brambory 25 Kč. 
Cena  lnu  za  války 150 Kč–200 Kč,  dnes  300 Kč.  
První ruční mlátičku měl zde asi před                         
45 roky p. Dvořák č. 36. Dnes jest v obci již 5 
benzinových motorů. 
Honitba zvěře byla převzata obcí v  r. 1901.,               
vydražil  ji  pan  Jos. Mička  za  16  K.                     
Při racionel. hospodaření urodilo se le-                      
tošního r. (1927) po 1 měřici asi 300 kg. žita,             
400 kg  ovsa a 4 500 kg brambor. Letošní rok             
byl  na  brambory  velice  úrodný. 
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V měsíci září 1923 vykonány byly ve zdejší                  
obci volby obecního zastupitelstva. Vydá-                    
ny byly 2 kandidátní listiny a to : republi-                   
kánské strany zemědělského a malorol-                      
nického lidu v  Ostrově nad Oslavou a                         
československé strany lidové v Ostrově n./Osl.           
K  volbě dostavilo se 347 oprávněných voli-                
čů  a  výsledek  byl   tento : 
  1. Rep. str. zeměděl. a malorol. lidu obdržela 174 hl. 
 2. Českosl. str. lidová obdržela                       173 hl. 
 Při volbě starosty zvolen byl člen strany                  
zeměd. a malor. lidu pan Josef Chromý, rol.              
č. 6. 
V obci Ostrově n./Osl. zuřily veliké požáry, kte-         
ré nadělaly mnoho škod na majetku.                           
Tak 1.dubna 1881 o 9. hod. večer vypukl o-                
heň v č. 3 a tehdy zhoubný požár zničil                       
na  východ.  straně  obce  vše  od   č. 1  až  9. 
Dne 15.února 1893 o 4. hod ráno lehla po-                
pelem  stavení   č.  48,  49  a  50. 
Dne 15.června 1894 o 4 ½ hod. shořela obyt-             
ná  stavení  č.  89.  a  č.  110. 
Dne 13.června 1896 vypukl oheň o ½ 11.hod.             
dopolední v  č. 30, který za prudkého větru                  
rozzuřil se v  katastrofální požár a                               
v   krátké  době  obrátil  24  stavení  v  popel. 
V  několika         minutách        zasáhly         plameny                          
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přes silnici protější pořadí budov v                     
„Dolním konci“ a nyní byly obě strany v            
moři plamenů, z  nichž se valil dusivý dým.          
Za oběť padl i jeden lidský život. Veroni-           
ka Fialová, manželka domkáře č. 95, vy-            
nášela některé věci do sklípku, byla však            
kouřem obklopena a zadušena. Kromě té-          
to popálena byla též výměnkářka Bar-                
bora Kalábová, které zachránil život Nor-          
bert Kohout. Škoda činila tehdy 23 000 zl.r.č.,   
náhrada  od  pojišťoven  14  000   zl. 
Při požáru pracovalo 10 hasičských sbo-           
rů a 4 obecní stříkačky. (Ostrov, Obyčtov,         
Sazomín, Radostín, Kotlasy, Březí,                      
Radešín, Bohdalec, Hlinné, Jámy,                      
Krásňoves, Řečice, Dolní Bobrová a                 
Žďár. 
Dne 3.července r.1900 o půl třetí h. ráno vy-     
hořel  mlýn  č. 64. 
Dne 14.června 1896 shořela 3 stavení, oheň      
vypukl  v  kůlni  č.  14. 
Dne 18.října 1901 večer vypukl oheň                 
ve stodole č. 7 a postiženo bylo požá-                 
rem 5 hospodářských budov po druhé               
č. 5., 6., 7., 8. a 9. pak 1 chalupa č. 82 a             
obecní kovárna č. 62. (viz požár                          
1.dubna   r.  1881). 
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Dne 2.června 1902 ve 3 hod. ráno shořelo               
obytné  stavení   č.  101. 
Dne 3.června 1902 v 11 hod. dopol. hořelo                 
v  č.  86. 
Dne 3.února r. 1909 v 11 hod. dopol. vyhořelo         
obytné   stavení   č. 68 
 
 
 
Místní peněžní ústav „Spořitelní a zálož. spolek“     
byl zřízen r. 1908. Členů bylo tehdy 54, vkla-            
dy činily 4180 Kč a výpůjček 4370 K. 
V r. 1928 jest 88 členů, vkladů 851.745 Kč               
a výpůjček 400.695 Kč. Jména prvních                      
funkcionářů : pp. Fr. Krejčí, Jan Dvořák, Jos.          
Mička, Jan Šidlo, Josef Kudílek a Josef                     
Havelka. 
Nynější funkcionáři : Fr. Krejčí, Jos. Mička,            
Jan  Dvořák,  Jos.  Havelka,  Jan  Homola. 
. 
Sbor dobrovolných hasičů zřízen byl r.                      
1892. Zakladatelé jeho byli : Čeněk                          
Chromý, starosta č.6, Josef Mička st., Jan Sigmund, 
Jan Melichar. Tehdejší studenti Jan Chromý,            
Ignát Slavík, Frant. Čermák a Jindřich Slavík          
opsali spolkové stanovy a po schválení                     
těchže  vstoupil  spolek  v  činnost. 
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Na popud berního správce ve v. Jana Bartůň-       
ka a za morálního přispění jednoty žďár-            
ské, která vyslala ku propagování myšlen-          
ky sokolské br. Fr. Hutaře, založena byla             
v Ostrově n./Osl. Tělocvičná jednota Sokol          
v únoru   1920. 
Prvními činovníky zvoleni bratři a sestry :           
starostou Cyril Koudela, náměstkem Boh.            
Votava, náčelníkem Fr. Zelený, vzdělava-            
telem B. Votava. Členové výboru byli : Jan           
Bartůněk, Stanislav Melichar, Marie                     
Kudílková, Božena Mičková, Stanisl.                   
Skryja a Jan Macek ze Sazomína, Frant.            
Pail  a   Karel  Klement   z  Obyčtova. 
Jednota měla v té době 11 zakládajících,           
52 přispívajících a 39 činných členů                  
a členek. Dorostenců a dorostenek bylo             
18. 
Jednota Orel čsl.v Ostrově n.Osl. byla založe-   
na 29.června 1921 po přednášce br. Bohum.     
Smutníka z Brna. Funkcionáři při založe-         
ní Orla byli : Beneš Rudolf, starosta, Frant.       
Matoušek, místostarosta, Josef Pelikán, jednat., 
P. Jan Marek vzdělavatel, Frant. Šidlo po-        
kladník, Ant. Kučerová, režiser, Kaláb              
Cyril, náčelník, Albína Doležalová, náčel-         
ní. 
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Dne 6.srpna 1922 otevřena byla v Ostrově      
n.  Osl.   nová   Sokolovna. 
V r. 1924 postavena byla Orlovna, v ní           
v r. 1927 postaven kinematograf k promítání. 
 
Volby obecní v r. 1927 se nekonaly. Dohodou 
Republ. strany zeměd. a malorolnického         
lidu Československou stranou lidovou            
byli  navrženi  a  přijati   tito  členové : 
1. Josef Chromý, býv. starosta a rolník 
2. Josef Mička, rol. 
3. Jan Dvořák, rol. č. 36 
4. Frant. Dvořák, rol. č. 9 
5. Frant. Dvořák, rol. č. 28 
6. Josef Havelka, mlynář 
7. František Špaček, domk. 
8. Metoděj Hladík, kapelník a domk. 
9. Frant. Matoušek, rol. č. 31 
10. P. Jan Marek, farář 
11. Rudolf Beneš, rol. 
12. Jan Homola, rol. č. 51 
13. Tomáš Kupa, domk. 
14. Filip Doležal, famil. 
15. Frant. Blaha, krejčí 
 
Starostou zvolen dne 15.listopadu 1927              
dosavadní  starosta  Jos. Chromý, rol. č. 6. 
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Do obecní rady ustanoveni: 

František Matoušek, náměstek 
Jan Dvořák č. 36, radní 
František Dvořák č. 28, radní 
Rudolf Beneš č. 5, radní a pokladník 

Obecní zastupitelstvo zasahovati bude              
do projektovaných velikých podniků.                 
Jsou to kanalisace a úprava chodní-                
ků v  obci, milionová meliorace a elektri-            
sace. 
Kronikář přeje všem těmto podnikům               
mnoho zdaru a uskutečnění jich                         
při svorné práci bude všem repre-                     
sentantům obce ke cti, obci a obyva-                
telstvu   ku   prospěchu. 
 
   Viděl dne 14.listopadu 1928 

       
                  In. Vaculík    
  okres. škol. insp. 
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(Pozn. kronikáře.:  – vlastnoruční podpis) 

 
 
 
  T.G. Masaryk 

        17/VI 28. 
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Pan president Tomáš Garyk 
Masaryk mezi námi. 

 
 
Letošního roku v měsíci červnu ubytoval se pan 
president republiky na čas  v  zámku v  Ži-                  
dlochovicích na Moravě. Odtamtud konal                 
vyjížďky, aby navštívil některé kraje Moravy.             
Na programu byl též zájezd na naše Horácko.           
Jakmile zpráva ta se rozšířila krajem, ihned             
konány pilně přípravy k důstojnému uvítá-                 
ní našeho dobrého tatíčka – hlavy státu.                      
Naše horská města Bystřice nad Pernštejnem,           
Nové Město a Město Žďár zvláště byla vyzna-           
menána tím, že se pan president se svoji                   
družinou zdržel několik hodin ve středu                     
jejich obyvatelstva a občanů z  dalekého                      
okolí. 
Dne 17.června 1928 projel pan president z Města 
Žďáru do Velkého Meziříčí Vatínem, Sazomínem, 
Ostrovem nad Oslavou dále Křižanovem k                
Vel.   Meziříčí. 
Aby pokud možno vše bylo řádně upraveno,               
vyjížděl pan rada okres. polit. správy Zeman             
z  Nového Města na Mor., aby shlédl přípravy,           
které se konaly na silnicích a v obcích k důstojnému     
uvítání.   U       nás          v            Ostrově   n   /   Osl. 
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upravovaly se silnice, srovnáván byl kámen    
který je určen na úpravu a vydláždění chodní-  
ků, na vhodná místa. Občané opravovali          
svá stavení a snažili se, aby vše bylo v               
pořádku.  Místní učitelstvo za pomocí            
škol. dětí a občanů postavilo tři slavo-              
brány a pěkně je vyzdobilo. První brá-              
na postavena byla na kraji městyse smě-          
rem od Sazomína s nápisem : “Veliký                
vítězi, buď nám vítán!“ Druhá slavo-                
brána s nápisem „Dobře je tu ještě s                 
námi, dokud Ty jsi mezi námi, tatíčku,              
starý náš“, vypínala se u školy a třetí                
se slovy : „Dlouho buď zdráv! vztyče-              
na  byla   na   konci   obce. 
Nadešla neděle dne 17.června 1928.                 
Příjezd pana presidenta byl stanoven                
na 3 hod. 20 min. odpoledne. Ulice, ku-             
dy pan president měl projeti, vyzdo-                  
beny byly čsl. vlajkami a prapory.                    
Jeden stožár s vlajkou vztyčen byl na                
kopci před městysem směrem od Sazomí-           
na, druhý pak na Bártech, kudy p. presi-           
dent odjížděl. Dopoledne vše se vyzdo-             
bovalo a každý s pohnutím očekával                 
odpoledne. Po poledni scházeli se lidé                
z  okolních obcí  a  školní  děti   s   doprovodem 
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učitelů přijely na ověnčených vozech z               
Pavlova, Radostína a Bohdalce. Po osvě-          
žení rozestaveny špalírem spolu s místním          
žactvem podél silnice u školní budovy                
před slavobránou. Místní spolky                         
těl. Jednota Sokol, Orel a členové sboru do-       
brovolných hasičů zaujali místo vedle                 
silnice. 
Již dopoledne rozestaveny byly nenápadně         
četnické hlídky za velení místního velite-            
le četnické stanice Zemana od Vatína až            
na hranice okresu novoměstského k  obci            
Rousměrovu. 
Ráno odejel místní starosta obce a předseda      
správní komise p. Jos. Chromý, aby se zúčastnil 
vítání p. presidenta v Novém Městě a                 
ve Žďáře. Zatím seskupili se občané                    
podél silnice zvláště před školou, kde měl           
býti pan president od zástupců obce přiví-          
tán a pozdraven. Na programu sice zá-               
stavka  v  Ostrově nebyla určena, ale stalo           
se   tak. 
Konečně po 3tí hodině objevil se prvý                
vůz s náčelníkem zemské politické sprá-              
vy, který oznamoval za 20 minut příjezd             
našeho   Osvoboditele. 
Lidé     s    rozechvěním     očekávali     okamžik, 
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kdy poprvé pohlédnou do těch milých očí      
drahého   tatíčka. 
V tom padne rána, druhá, třetí, zvony               
se rozezvučely, mírným tempem při-                 
bližují se auta, přijede prvé, druhé a                  
ze třetího pokyvuje na obě strany náš               
pan   president   republiky. 
Děti mávají praporky, provolávají                    
„Sláva“, hudba hraje fanfáry z Libuše,              
úží se špalír před školou, kde na                        
pravé straně seskupena jest obecní                   
representace a auto pana presiden-                    
ta  se  zastavuje  –  stojí! 
Ve zvláštním vzrušení s hlubokou                      
úctou stojí davy lidu, slzy derou se do               
oka při spatření jaksi sesmutnělých                   
rysů v tváři pana presidenta, před-                    
stupuje starosta obce p. Jos. Chromý               
č. 6 a uctivě vítá tatíčka do našich                     
chladných hor. „Je Vám chladno, pane             
presidente, na tom našem Horácku,                   
ale za to naše srdce tím vřeleji bijí                   
pro Vás, pro Vaše snahy a Vaše vzneše-           
né činy.“ Děkuje pan president a                      
v tom již na stupátka se přichycují                     
malé družičky Ambrožová Boh., Dvořá-            
ková   Drahomíra,   Chromá  Marie,  Slavíková 
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Jarmila   a   Sobotková   Marie. 
Slavíková Jarmila vítá: „Pane presidente,         
náš tatíčku, vítáme Vás do našeho kra-               
je, přejeme Vám ještě dlouhého zdraví               
a na památku od nás, prosím, příj-                      
měte tuto kytici. –   Pan president                        
kývá hlavou a ukládá kytice vedle                                        
zastupujícího náměstka vlády p. Dr.                    
Šrámka. 
Po té předstupuje řídící učitel Jindřich                
Slavík s  prosbou o podpis do obecní                    
„Pamětní knihy. Pan president sdělá-                 
vá brýle s  očí, podává je Dr. Šrámkovi               
a pevnými tahy podepisuje se do                         
Pamětní    knihy. 
Po poděkování zadíval se náš tatíček                  
na obklopující jej děti, rozhrčí se auto                
a dává se do pohybu. Nové volání                       
slávy a pozdravy nesou se za odjí-                      
ždějícím.    -     - 
„Dlouho buď zdráv! volá naň nápis                   
s poslední brány, davy lidu stojí,                                   
projíždí auta družiny pana pre-                          
sidenta a auta novinářská – vše                          
mizí     - .  Lidé se v  klidu rozcha-                        
zejí . . . 
Vzpomínka      na        den       Vaší        návštěvy 
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pane presidente, náš tatíčku, bude                
nám vzpomínkou na veliký svátek                  
našeho    života. 
 
Buďte zdráv, pane presidente ! 

 
Příjezd pana presidenta měl ráz slavnost-     
ní, vše bylo pečlivě připraveno, pokud          
bylo možno na venkovské poměry, po-           
řádek nebyl nikde porušen a obyvatel-          
stvo s uspokojením odcházelo do svých         
domovů. 
 
Dekretem ministerstva vnitra ze dne 19.pro-  
since 1928 čís.76.293/28-7 byl jmenován po-
dle ustanovení § 64 zákona v organisa-         
ci politické správy členem okres. zastu-         
pitelstva v Novém Městě na Moravě             
Chromý Jos., starosta místní. Z té příčiny     
resignoval starosta Chromý a po odstou-     
pivším zvolen byl starostou obce dne             
10.února 1929 František Dvořák č. 9.          
V r.1928 na podzim bylo u Kapličky vy-        
sázeno 20 lipek na paměť 10 letého             
trvání    státu. 
Dne 5.července 1928 vypukl z neznámého    
důvodu   požár    v Sokolovně   a    zničil   ji 
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do    základu. 
Stavební ruch v témže roce velmi se po-         
vznesl. Tak vystavěli si rodinné domky            
tito občané: Karel Kasal č.119 v                     
ulici k Bobrové, Anna Chromá č.   Anto-          
nín Vondruška č.120, Dominik Špaček            
č.121., farář P. Fr. Petrle č.123, Václav         
Filip č. 122, Metoděj Koudela č.                 
Vincenc Klusáček č.   Jan Šikl č.                      
Karel Bílek č.    , Jindřich Homola                  
koupil stavení č.98 od Josefa Štefla                 
a znovu je přestavěl. Josef Bořil                       
koupil od obce stavební místo vedle silnice      
k Radostínu a vystavěl 1 poschoďový              
domek s garáží. Rychtář Padalík Jan               
z Obyčtova vystavěl na zakoupené ploše          
od Sokola budovu pro strojní továrnu.             
Tělocvičná jednota Sokol dostavěla v              
r. 1929   na   podzim   novou   Sokolovnu. 
Ve válce odňaté zvony byly 6.července 1929   
nahrazeny novými a téhož dne zavěše-            
ny a svému účelu odevzdány.(Umí-                  
ráček   a   poledníček) 
Dne 1.září 1929 byl odhalen pomník               
padlým občanům z  Ostrova nad                       
Oslavou ve světové válce. Pomník,                     
nějž    získali     si      zásluh       p.    František 
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Zmeškal, hostinský č.38 a p. Josef Bo-                    
řil, majitel autodopravy, byl postaven                      
před   školní    budovou 
 
 
Viděl dne 23.května 1930 
  Jan Vaculík 
  okr.škol. / insp 

 
 
 
 
 
 Pod vlivem stísněných hospodářských poměrů, 
zadluženosti usedlostí a nezaměstnanosti, jenž na-    
zýváme „světovou hospodářskou krisí“, nebylo možno 
uskutečniti některé z projektů, které povolaní či-      
nitelé měli v úmyslu podniknouti.(viz stranu 23)       
 Tito snažili se provésti alespoň nejdůležitější      
práce – melioraci a elektrisaci, což se stalo              
v letech 1929–1931. Ostatní projekty jako stavbu     
chudobince, kanalisaci a p. bylo nutno odložiti        
na   dobu    pozdějši. 
 Elektrické osvětlení vedené ze sítě západomo-    
ravských elektráren ozářilo poprvé náš městýs 
13.března 1931 
 Vlastní   elektrickou  energii  měli   do  té   doby 
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2 místní podniky – mlýn p. Josefa Havelky          
a   jednota    čsl.    Orla. 
 Při volbách do národního shromáždění          
již konány v mileniovém roce svatováclavské-     
ho jubilea 1929, dosaženo těchto výsledků : 
 strana lidová   149 hlasů 
       „      republikánská  124 hlasů 
  „      sociálně-demokratická  22 hlasy 
  „      národně sociální   7 hlasů 
  „      komunistická        5      „ 
  „      živnostenská         4     „ 
  „      slovenská ludová  1    „ 
 
 V roku 1930 bylo sčítání lidu v celé                 
republice. – Zde sčítání provedl p. Jindřich        
Slavík, zdejší řídící učitel. – Všech obyvatel        
v Ostrově napočteno 625 duší, - ve 130 bytech a 
18   nájemníků. 
 V tomto roce dne 23.března založen své-         
pomocný spolek „Družina katol. zemědělců“. –  
Prvními činovníky byli ; Rudolf Beneš, rolník – 
předseda, Filip Doležal, familiant, jednatel –      
Kare  Kostelenec,  domkář – pokladník.- 
 
Naše kraje postiženy byli tohoto podzimu             
velkým množstvím polních myší. Úřady               
rozkázali    tyto    hubiti.    Hubení   myší  se   dě- 
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lo zvláštním jedem, jenž kladen do myších                     
děr. Žádoucího výsledku však dosaženo neby-            
lo. Příroda však pomohla! – Náhlou změnou                 
počasí, střídáním dešťů a mrazů zbavení jsme            
těchto    škůdců. – 
Na jaře r.1931 poškodila sněžná plíseň značnou        
měrou   žita. – 
Na podzim t.r. konány obecní volby. Před volba-        
mi založena p. Josefem Bořilem četnickým stráž-       
mistrem v.v., politická organisace strany                   
sociálně   demokratické.    – 
 Výsledek obecních voleb r. 1931; 
Čsl. strana lidová  172 hlasů 
republikánská strana  132   hlasů 
sociálně-demokratická strana  56 hlasů 
neplatných hlasů – 7. 
 
Dohodou republikánské strany se stranou                  
sociálně demokratickou, zvolen starostou –                 
p. Jan Dvořák, rolník čp.36. – Náměstkem sta-           
rost y jest p. Rudolf  Beneš,  rolník  č. 5. 
V obecní radě zasedají pp: Frant. Špaček, domkař,    
(republik.strana), Rudolf Beneš, pokladník obce (lidová), 
Frant. Matoušek, rolník (lidová), Josef Bořil,                
maj. autodopravy    (soc.demokratická) 
 
Dne    7 července    postižena    jest     naše     krajina 
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zhoubným krupobitím -; kterým nejvíce            
utrpěli tratě rozkládající se od potoka novo-            
veselského a říčky Oslavy – směrem nahoru –       
zejména „Příhon“. – 
R. 1932 vystavěn domek č    jenž náleží p. Kadle-   
covi. V tomtéž roce zařízena firmou Kolář z           
Rovečína,   cementárna. – 
K uspořádání neblahých poměrů na zdejší             
dvojtřídní škole s pobočkou ustanovili školské       
úřady správkyní této školy pí Růženu                      
Jandovu, která stala se řid. učitelkou r.1933.           

† 
Dlouholetý činovník „Spořitelního a zálož. spolku“ 
a  bývalý  starosta obce  p. - - - 
 

p. František Krejčí, rolník 
po dlouhé nemoci odešel odkud není návratu 

Čest jeho památce ! 
 
 
15.výročí naší milé republiky oslaveno                    
28./X. 1933, slavnostními průvody, bohoslužbami   
a proslovy ve spolkových domech – sokolovny a     
orlovny. - - - - - - - 
 
Poslední novostavbou jest rodinný domek č 71      
p.   Bedřicha    Filipa..   V obci    jest    toho    času 
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131 čísel. –Hospodářská krise má nyní         
značný vliv, který lze pozorovati ve zmírnění   
stavebního  ruchu. - - - - - 
 
 
   Obecní kroniku revidovala 
dne 14.května 1935 
   Jandová Růž. 
    revisor ob. kronik. 
 

 
Rok : 1934 
 Při schůzi obecního zastupitelstva             
konané dne 9.února 1934 byl jsem pověřen     
funkci   kronikáře. 
 Při převzetí této funkce, ani člověk si         
neuvědomí jak těžký úkol na sebe béře.           
 V prvých myšlenkách dávám si otá-           
zky,   jak   bych   započal. 
 Přehlížeje napsanou část kroniky,             
utkvěl mě zrak na poslední větě napsa-            
né mým předchůdcem kronikářem na              
slově:    hospodářská    krise. 
 Ano právem tak nazvaná, neb                     
v řadách zemědělců byly obavy a snad            
začátkem tohoto roku dovršily, před další       
existenci  a  bojem  o  život. 
 Jest     ani     neuvěřitelné,      kdy       ceny 
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hospodářských produktu klesly na nejnižší          
snad   minimum. 
 Žito ze sklizně 1933 prodáváno bylo za         
55-60 Kč, oves 40-45 Kč, ceny dobytka klesly na 
2-3 Kč a u vepřového bravu 3-4 Kč za 1 kg živé  
váhy, takže každý zemědělec počítaje,                  
pracoval se 100 % ztrátou oproti výrobnímu        
nákladu. 
 Sta selských usedlostí následkem této              
hospodářské krise, byla prodána v exekuč-         
ních dražbách za ceny přímo směšné.                   
 Lid naříká, volá o pomoc k parlament-          
ním   zástupcům   o   nápravu. 
 Začátkem roku 1934 bylo mnoho porad         
a schůzí v parlamentních kruzích, zvláště             
strany republikánské, kdež se začalo                    
mluviti  o  zřízení  obilního  monopolu. 
 Tento po dlouhých bojích byl uskutečněn,       
zřízen  a  uveden  v  platnost  po  žních  r.1934.        
 Ceny obilí stanoveny byly, žito 116 Kč, oves    
-   Kč,  ječmen  108  Kč,  pšenice  160  Kč. 
 Následkem úpravy cen obilí zlepšily se           
i ceny dobytka, takže hovězí dobytek pro-            
dáván byl téhož roku za 4-5 Kč, vepřový               
6-7  Kč  za  1  kg   živé   váhy. 
 Mezi lidem nastává částečně lepší                  
nálada,   jest    již   pozorovati,  sem   tam   různé 
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investice v hospodářství, průmyslu a            
obchod  počíná  oživovati. 
 Obilní monopol, dílo pro nás tak           
ohromného významu, jest v našich rukou    
a  na  nás  záleží, abychom  si  jej  udrželi. 
 Stísněné hospodářské poměry, měli       
vliv též na rozvoj obce a tudíž různé           
myšlení a navrhnutí obecní projekty           
odkázány, do doby lepších hospodářských  
poměrů, neb občané nemohou dostáti        
svým povinnostem týkající se daní a růz-   
ných jiných platů, přes svoji úmornou píli. 
 Ozimy, žita a pšenice na jaře v r.          
1934 byly postiženy plísní sněžnou, takže    
ze ¾ musely býti zaorány a na místo nich   
sety  jařiny  a  sázeny  brambory. 
 Každý zemědělec zase se strachem        
hledí do budoucna jak vyživí dobytek,         
zaplatí  daně  a  podobné. 
 Jarní práce vykonány a zemědělec        
doufá, že aspoň z této práce něco získá.      
 Přichází květen a obilí sklíčené             
potřebuje vláhy, ale déšť nepřichází. 
Následuje měsíc červen, kde na místo dešťů 
přicházejí mrazy, které ve dnech 19-20-21, 
vzešlé zemáky úplně až po zem spálily.       
 Zoufalost    zemědělcova    se   stupňuje, 
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leč néni co činiti, neb proti přírodním živ-     
lům  néni  žádného  boje. 
 Příroda sama přes všechny tyto pohromy  
kloní se ku zuboženému lidu, přichází jemu  
vstříc teplým počasím, takže rostliny bez       
dešťů rostou a na podzim roku 1934 byla     
úroda celkem uspokojivá a zvlášť cenově.      
 Podzim téhož roku byl dlouhý a velice      
teplý, takže dobytek byl vyháněn na pastviny 
až  do samých  vánoc. 
 Práce polní konaly se jak v měsíci            
listopadu, prosinci i v prvních dnech             
měsíce   ledna. 
 Ze středu občanů povolán byl                    
Prozřetelností dlouholetý okresní cestař        
Filip Emanuel ve věku 72 roků k                   
věčnému   odpočinku. 
 
 
 

Rok 1935. 
 
 Rok 1935 začíná brzkým jarem a              
to již v polovici měsíce března. Práce polní   
byly  včas  a  za  sucha  vykonávány. 
 Rok tento byl pro vzrůst rostlin                 
velice  příznivý,  teplý,  s  občasnými  dešti. 
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 Úroda v tomto roce byla jak na okopa-        
niny, tak na obilniny velice dobrá. Ceny              
dobytka byly též uspokojivé, za vepřový se              
platilo 6-7 Kč za 1 kg živé váhy.                           
 Zlepšení cen hospodářských produktů          
bylo pozorovati čilejší ruch jak v hospodářství    
tak   i  ve   stavbách. 
 Během roku postaveno bylo 5 obytných          
domků a to : Homolou Jindřichem, Antonínem   
Šoulákem mladším, Jaroslavem Pelikánem,        
Filipem   Bedřichem   a   Janem   Klusáčkem.    
 Politicky byl tento rok velice rušný               
v naší   Českosl.  republice. 
 Při této příležitosti nemohu opomenout        
bych několika slovy nevzpomněl dob, po              
28.říjnu 1918 o kterých není v kronice zmínky.    
 Když bylo v roce 1918 dobojováno a            
osvobozený národ se odvažoval prvních              
kroků na nové cestě samostatného státního          
života, vůdce revoluce a nyní hlava nového          
státu, T.G.Masaryk, vyznačil pěkně svým            
spolubojovníkům z legií jejich další poslání         
a   úkol   ve   svobodné   domovině. 
 Já nechci zlehčovat, co jste udělali               
velikého pravil před šikem československé           
Brigády ve francouském Darney 9.prosince        
1918,   ne   celé  dva   týdny   před  svým   trium- 
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fálním  návratem  do  vlasti. 
 Já nechci nevzpomínat s láskou a vděč-         
ností našich padlých bratrů. Byla to veliká         
oběť a největší pravda. Ale povídám jen to,        
že vám nastává bratři ta velká drobná práce      
při vybudování naší republiky, našeho státu       
a  celé  jeho  administrace. 
 To znamená dodělat, co jsme započali           
a vy hoši, vy máte ještě úkol zvláštní. Já             
bych Vám řekl, ale nesmíte to pokládat za           
nějaké lichocení, že máte býti solí v těstě,            
které  chceme  všichni  udělat. 
 Tenkrát v samých počátcích naší vlastní       
moci státní, Masaryk měl zvláště na mysli          
silnou, disciplinovanou armádu, avšak tím,        
těstem které jest třeba hníst odhodlanýma          
rukama a solit ideálním, statečným a                 
obětavým duchem legionářů, rozumněl nepo-     
chybně veškerý nový útvar a život českoslovens- 
kého  národa  a  státu. 
 Ano legionáři to byly, kteří za světové            
války a i v době po převratové plnili a                
splnili úlohu soli této země, kterou jim                
ukládal  jejich  duchovní vůdce. 
 Jisto je, že v prvním presidentu                       
republiky, i v jeho státem a věrném spolu-          
pracovníku,     prvním     ministrem      zahraničí 
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Dr.Edvardem Benešem, měli vysoký             
příklad a vzor a že ve své rozhodné většině    
se snažili pomáhat jim v jejich díle budo-      
vatelském tak oddaně, jako šli s nimi a za      
nimi  v boji  revolučním 
 Nepochybně mají svůj podíl zásluhy –      
podíl spíše asi mravní než mocenský – na        
tom, že tato republika byla a zůstala              
republiko  u Masarykovou. 
 Veliké revoluce, zásady rovnosti, volnosti 
a bratrství byla to myšlenka svobody a demo- 
kracie, uskutečněné v národech i mezi ná-     
rody, byla to touha po mezinárodní spra-       
vedlnosti a solidaritě a po novém sociálním  
řádu, na nichž by bylo možno založit              
trvalou mírovou organisaci světa a zbavit      
tak lidstvo organisovaného, vzájemného        
vraždění,   kterým   je   válka. 
 Dovolte, abych připomněl řadu                 
prohlášení a vyznání, v nichž se jaksi             
manifestačně a representačně projevily         
duch a víra našeho domova v létech 1917-    
1918, zcela totožně s duchem a vírou naši     
revoluce  za   hranicemi. 
 Tak hned v manifestu českých                   
spisovatelů, který zahajoval u nás otevřený    
zápas    na    nové  Čechy   v nové   Evropě  a 
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jehož iniciátor a organizátor prohlásil, že   
Evropa demokratická, - Evropa národů své- 
právných a svobodných jest Evropou zítřka     
a   budoucnosti. 
 A v tříkrálové deklaraci z ledna r.            
1918, která dovršuje v české politice obrat   
od rakouské minulosti k revoluční myš-        
lence úplně státní nezávislosti a jednoty      
československé,   se   prohlašuje: 
 Národ náš touží se všemi demokracie-    
mi světa po míru všeobecném a trvalém,     
hlásí se o svou samostatnost, - aby –            
přispěti mohl k novému, velkému                  
rozvoji lidstva založenému na volnosti          
a   bratrství. 
 Stejným duchem je prodchnuta               
slavná národní přísaha z dubna 1918 :        
 „Nepodlomen utrpením, zocelen, věřil    
a věří náš národ, že z bouří světové              
války, vykvete na konec také jemu nový,       
lepší života, že touhy jeho všelidské              
posvěceny budou mírem všeobecným,          
jenž lidstva na věky ochrání od opa-            
kovaní  katastrofy  dnešní. 
 Z úvodem k národní přísaze                     
skládané v Obecním domě pražském            
uvedl  Alois Jirásek významnou  historickou 
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řeč, která dobře vyjadřovala tužby a           
snahy našeho národa v posledním roce         
velké  války. 
 „Odtud – z králova dvora“ připomínal  
autor Husitského krále – „vyjelo „- a na     
to můžeme z hrdosti vzpomenouti – slavné  
poselství ke dvoru Ludvíka XI, získat           
tohoto panovníka velké myšlence Jiřího       
krále, jenž sám válečník výtečný, přece       
válku nenáviděl a snažil se a pracoval        
o užší spojení všech mocností světských,     
aby pokoj a mír byl v křesťanství                 
uveden a zachován, aby všeliké rozepře       
mezi národy byly urovnány přátelským        
rozsouzením. Hle – volá Jirásek –               
velká, vznešená myšlenka stálého míru       
a odzbrojení, která je touhou dneška,         
která se zachvívá v srdcích milionů,             
poprvé uvedena v život před 400 lety          
našim  husitským  králem. 
 Stejné myšlenkové a mravní ovzduší,    
tytéž principy a ideály obrážejí se i                           
projevech politického představitelstva        
národního  v  rozhodujících  dnech             
říjnových a listopadových roku 1918,         
ať to bylo v Praze, v Ženevě, nebo v           
Turč. Sv. Martině.  V  Praze  28.října 1918 
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v první den svobody, Národní výbor          
připomněl národu ve svém historickém    
provolání, ve znamení či myšlenky,           
osobnosti a práce přišlo československé   
vítězství : mluví se tu o našich osvobo-      
ditelích „Masarykovi a Vilsonovi a uka-   
zuje se zároveň na „nesnesitelné výkony“ 
a  „čistý  štít“  legií. 
 A 14.listopadu v památné první           
schůzi Národního shromáždění předseda  
Národ. výboru a od toho dne předseda     
první  definitivní  vlády  republiky,            
Dr. Kramář stejně prohlašoval, že český  
národ vždycky s vděčností, bude vzpo-      
mínati velikého presidenta W. Wilsona,    
který pro všecko to, co bylo nejčistčího    
a nejideálnějšího, v duchu obyvatel            
Sev. Ameriky našel vždycky tak vzneše-     
ný výraz, při čemž Kramář ujišťoval         
„jest naší pevnou vůli aby Českoslov.        
republika, byla zemi opravdové demo-     
kratické svobody, kde by nebylo utisko-    
vaných ani politicky, ani národně, ani     
sociálně“. 
 V Ženevě pražské poselstvo Národ.      
výboru v  čele s  týmž Dr.Kramářem           
schválilo    bezvýhradně,     vděčně    a    s 
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nadšením celé dílo zahraniční revoluce,         
prohlašujíc výmluvně, že „jménem Tomáše 
G. Masaryka, Hoil. Štefanika a Eduarda      
Beneše i všech jejich druhů a pomoc-          
níků – píše vděčný národ ve svá srdce         
a dějiny kovovým písmem zazname-             
návají je na nejslavnějších listech                
historie   národa. 
 Konečně i Slováci ve své památné          
martinské deklaraci z 30. října 1918 se        
přihlásili k stejně ideálním a daleko-           
sáhlým  cílům,  když  pravili: 
 „Žiadame okamžité uzavretie pokoja      
a sice na všeludských křesťanských zása-     
dách, aby pokoj bol taký, že by medzi-         
národuoprávnými zárukami znemožnoval   
ďalšiu  vojnu  a  ďalšie  zbrojení“. 
 Přišel jiný prosinec, prosinec 1935.        
Pětaosmdesátiletý president T.G.Masaryk    
po 17ti letém vedení republiky skládá          
se sebe břímě povinnosti a odpovědnosti,      
které se stalo jeho věku příliš těžkým.          
 Vzpomíná své dlouhé služby na              
místě nejvyšším a nejodpovědnějším a         
praví ke kompetentním představitelům         
státu: „Snad mi to dává legitimaci,               
abych    vás     poprosil    a    celý       národ 
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československý i spoluobčany národností   
ostatních, abyste při správě státu pamato-  
vali na to, že státy se udržují těmi                
ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem             
si  toho  byl  vždycky  vědom. 
 To je tedy jakási národněpolitická         
závěť Presidenta Osvoboditele, to je             
jeho odkaz a výzva především k těm,           
kdo právě byly v letech 1914 – 1918 před   
nimi a ke všemu odhodlanými bojo-            
vníky za ty ideály, z nichž se zrodila            
naše   republika. 
 Takoví bojovníci byli především v          
zahraniční armádě dobrovolných vojáků    
revoluce, ale nebyli jenom tam. Byli            
také doma, třebaže na tomto terénu             
musili užívat jiných zbraní a jiných          
prostředků   zápasů. 
 Po odstoupení presidenta T. G.             
Masaryka byly stanoveny volby na 18.        
prosince  1935. 
 Ve volbách zvolen byl většinou                
Dr. Edvard Beneš, ministr zahraničních      
věcí   obdrževši   340   hlasů. 
 Druhý kandidát prof. Němec obdržel      
24 hlasů a 76 hlasovacích lístků bylo          
prázdných. 
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 Nově zvolený president Dr. Edvard        
Beneš ujal se ihned svého presidentského      
místa s provoláním k národu, že bude           
a chce pokračovati ve šlépějích svého           
učitele a rádce presidenta T.G Masaryka.     
 Vláda, jakož i národ československý        
v  úctě k svému prvnímu presidentu               
tatíčku Masarykovi ponechává jemu titul      
„President – Osvoboditel“ s přáním všeho   
národa, by ještě dlouhá léta mohl sledo-       
vati postup a vedení naší tak draho                
vykoupené   republiky. 
Den, 18.prosince 1935 bude v dějinách         
vepsán  podobně  jako  28.říjen 1918. 
 Jako poznámku činím, že v měsíci           
říjnu téhož roku započala válka Itálie s         
Habeší, která po 3 měsíčních bojích ustála   
vítězstvím Itálie, kteráž celou Habeš si          
přivlastnila. 
 Prozřetelností nebylo dopřáno dole         
uvedeným občanům by nadále mohli            
sledovati s námi celý postup všech těch         
událostí a byli povoláni na věčnost: 
Sigmundová Aloisie, soukromnice, narozená 
 16/8 1863, zemřela 18/1 1935. 
Slámová Anna, almužnice, narozená             
 9/7 1840, zemřela 6/3 1935. 
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Lejsková Anna, výměnkářka, narozená       
 20/7 1866, zemřela 13/3 1935. 
Ptáčková Marie, rolnice, narozená            
 28/5 1869, zemřela 12/4 1935.   
Kupová Marie, rolnice, narozená                 
 5/6 1878, zemřela 23/4 1935. 
Lejsková Marie, dělnice, narozená             
 25/3 1889, zemřela 29/4 1935. 
Štefl Josef, místní listonoš, narozen            
 19/5 1873, zemřel 20/10 1935. 
Melicharová Kateřina, manželka cestaře,   
narozená 30/4 1868, zemřela 25/12 1935. 
 
     Jan Dvořák 
       kronikář 
 Revidováno dne 4.dubna 1937 
                    Růž. Jandová, okrsk.rev. 
 
   Revidováno dne 18.ledna 1939 
 
     Růž. Jandová,  
       okrsk.rev. 
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Rok 1970 : 
 
Píše se rok 1970 a zápisy v naší kronice končí r.1935. 
Tuto velikou mezeru se pokusím překlenout za pomoci  
dostupných  materiálů. 
Prosím čtenáře, kteří budou kroniku číst s  odstupem      
času,  aby  mé  zápisky  posuzovali  shovívavě. 
   Šidlo Josef, nar. 19.4.1941 v Ostrově 56 
   bytem Ostrov n.Osl. čp. 121 
 
 Odpovědným úkolem kronikáře by mělo být –           
věrně a pravdivě zaznamenávat dějiny obce pro             
budoucí generace. Každý kronikář by se měl vyjadřo-  
vat způsobem sobě vlastním. Dovolte proto, abych          
i já takto činil. Budu se rozepisovat jen o událostech      
místních a z blízkého okolí, nikoliv o celostátních           
nebo světových. O větších politických událostech jen     
stručně, bez stranických názorů, spíše jen jejich             
ohlas v obci, nebo důsledky pro ni z toho plynoucí. 
 
 Jak jsem již uvedl v záhlaví, nebude letosled              
úplný a také všechny události zde nebudou                      
autentické. Proto budu události popisovat stručně          
a  jen  ty,  které  mohu  doložit. 
 Pokud se mi podaří později získat materiál,               
týkající se let 1936 – 1950, bude přiložen ke                    
kronice  s  ostatními  dokumenty. 
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 Dne 20.září 1937 se konala smuteční schůze 
obecního zastupitelstva se širší účastí na uctění     
památky  T. G.  Masaryka. 
Téhož roku byla povolena zemským úřadem           
kanalizace. Bylo vypůjčeno 50 000 Kč. 34 000 Kčs 
měla obec na hotovosti. Byla pronajata obecní      
kovárna i s pozemky J. Hrnčířovi   z Petrovic. 
Po vyhlášení mobilizace v roce 1938 rukovalo         
mnoho občanů ke svým útvarům. Po rozloučení     
u pomníku odjeli dvěma nákladními auty                
do Žďáru. V obecním zasedání bylo usneseno        
zavedení telefonu. Obsluhou telefonu se zavázal     
F. Zmeškal na dobu dvou let zdarma. Byla pro-     
vedena úprava cesty podle domů od č. 1 až 7         
na silnici před školou za denní plat 10 Kčs. Za      
30 000 Kčs byl zakoupen pro obec domek na          
návsi u kostela od A.Hronkové. 
V roce 1939 byla započata stavba železnice           
Havlíčkův Brod – Brno. Na úseku č.6 do Skleného 
a od mostu u kapličky do Vetle u Žďáru. Začalo     
se stavět nádraží v Ostrově. Mnoho drobných         
zemědělců a bezzemků zde našlo pracovní              
příležitost a někteří také možnost jak přiopra-        
vit vlastní domek. 
20.března 1940 byla zřízena poštovna v Ostrově. 
Obec dala zdarma místnost a v případě, že by        
vznikla   pasiva   zavázala  se,  že  je  bude   hradit 
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po dobu 10 let až do výše 11 000 Kč. 
 Okupace neměla zdánlivě vliv na život v obci.   
Hlavní události se konaly jaksi mimo. Mladí          
muži byli nasazováni na nucené práce do               
Německa. Doma byly vyhlašovány pracovní          
povinnosti, přísná kontrola nad zemědělskými       
výrobky. Potravinové a jiné lístky byly na               
příděl. Byl pronásledován každý, kdo dal                 
najevo odpor, zatýkalo se. Někteří se již                  
nikdy nevrátili. Z naší obce Josef Hamřík, Adolf     
Chaloupka a Josef Bořil, kteří byli příslušníky        
komunistické strany. Čest jejich památce.                
Je těžké psát o těchto černých a smutných               
létech.  Fašismus se zde projevil tak, jako               
je známa jeho zhoubná podstata. Ve                          
většině rodin byla nenávist k  okupantům                
značná. V  obci se neprojevila kolaborace               
ani u četnictva, které mělo chránit zájmy               
okupantů, ale ani odboj se  zde organizovaně         
ve větší míře neprojevil. 
 30.ledna 1945 přišel rozkaz uvolnit                   
silnici do Žďáru, že tudy bude procházet                 
německá armáda. 1.února přijížděly první              
transporty. Jeden den byli němci ubytová-              
ni v obci a nocovali zde, druhý den pokračo-          
vali v cestě. Do Ostrova přijížděly transporty         
ze  dvou   směrů.  Od  Bohdalce  a  od    Křižanova 
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Směrem na Žďár a hlavně na Kotlasy, kde               
byla silnice vyježděná l metr pod úroveň                  
silnice. Ve čtvrtek 10.května po 5 hodině ráno         
přijel do vesnice první ruský důstojník na               
koni. Byl ode všech nadšeně vítán. Za                      
chvíli přijížděli a přicházeli další, kterým                
obyvatelé projevovali vděčnost. Armádu                   
doprovázela stáda dobytka a koní, která                  
spásala veškerou zeleň. Zasáhla však příroda.         
Počasí v červnu a červenci bylo tak příhodné,         
že škody nebyly tak citelné. Po válce zůstalo           
všude mnoho munice, která dlouho ohrožovala       
občany. Dva malí chlapci přišli o život. 
8 rodin odjelo osidlovat pohraničí. 
28.května 1945 byl ustanoven Místní národní          
výbor. Předsedou byl zvolen Bedřich Filip, který     
se 22.7. předsednictví vzdal. Novým předsedou       
byl zvolen Stanislava Havelka. Ten rezignoval         
a  funkcí  byl  pověřen  Josef  Kališ. 
V roce 1946 MNV jednal o postavení měšťanské     
školy  v  Ostrově, návrh byl schválen. V této              
době vyvíjely značnou společenskou činnost –         
tělovýchovná organizace Sokol a Orel. Hrála          
se ochotnická divadla, pořádaly se besídky,             
slavnosti, tělovýchovná cvičení a jiné. Bylo opět      
v  provozu kino, které bylo mezi prvními                     
v  kraji. 
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První rok po válce dal národ jasně najevo svoji     
životaschopnost. Občané s elánem začali pracovat 
na zvelebení obce a svého okolí. Snad teprve nyní  
si uvědomovali co pro nás znamenalo osvobození  
Sovětskou armádou od fašismu a nejen pro nás,    
ale i pro budoucí. 
 V roce 1947 byla schválena stavba bytových    
jednotek pro 4 rodiny. Později zde dlouhou dobu   
měly své sídlo MNV a Pošta. Tento rok byl            
celostátně velice suchý s nedostatkem pitné vody. 
Hlavně byly postiženy obilnářské kraje. Byla         
přímo ohrožena výživa obyvatelstva. I tentokrát    
přišla pomoc ze Sovětského svazu ve formě           
pšenice. 
 Vlivem politických změn ve vedení státu,           
známých pod názvem - únorové události - r. 1948  
se tvořily národní a akční výbory. Byla provedena 
sbírka na školní rozhlas, která vynesla 27 095 Kčs. 
Do obce byl přidělen zvěrolékař Antonín Trnka z    
Bobrové. Byl zrušen tělovýchovný spolek Orel. 
Cvičenci Sokola se zúčastnili Sokolského sletu         
v Praze. Byla pronajata místnost pro mateřskou      
školku u Josefa Beneše v čp. 2 za 50 Kčs                   
měsíčně. Tohoto roku se stal Žďár nad Sázavou      
okresním městem na místo dosavadního                   
Nového Města na Moravě. 
 V roce 1949  byly  provedeny  úpravy na  sociál- 
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ním zařízení ve škole, většinou svépomocí, takže          
úpravy stály pouze 20 000 Kčs. Byla v obci                   
ustavena  pionýrská   organizace  pro  děti. 
8.listopadu byla předána obci nová cesta                     
vedoucí pod viadukt na pole zvaná „pod Obyčtovem“  
 V dubnu 1950 byl ustaven přípravný výbor             
pro založení JZD v  obci. Předsedou Jednotného          
zemědělského družstva byl zvolen Cyril Koudela          
čp. 83. V květnu téhož roku byla založena                     
mládežnická organizace Československého svazu 
mládeže. V tomto roce začaly organizované                 
sběry mandelinky bramborové, které trvaly                   
několik let. 8.října se konala první schůze                    
MNV v právě dostavěných a obydlených bytových        
jednotkách. 
  25.ledna 1951 se konaly v zasedací síni MNV       
hovory s občany o škole. Po kulturním vystoupení         
a  besedě předali  zástupci  složek  peněžité  dary. 
Rada žen předala 3000Kčs,Rybářský spolek 3000 Kčs,  
myslivecký 1 000 Kčs, TJ Sokol 1 000 Kčs. 
Poněvadž ve Žďáře byla zřízena inseminační               
stanice, byli prodáni plemenní býci. Za 3 kusy              
činil příjem 51 921 Kčs. Tyto peníze byly rozdě-         
leny chovatelům krav. 
MNV se usnesl, že se v obci postaví tírna na len. 
Z kraje i z ministerstva byla provedena prohlíd-          
ka   parcely  na  stavbu   (na  Benešově  Nivě   vpravo 
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od cesty ke dráze). V té době však Bobrová vynaložila 
veškeré úsilí k tomu, aby jejich malá tírna byla 
rozšířena a tak byl nový závod vystavěn v Bobrové. 
Tohoto roku byl prodán pozemek (pastvina) vpravo     
od    silnice    ke   Kotlasům   Oskaru   Černému   na 
stavbu domku za cenu – 4 Kčs. 
 V  únoru 1952 byl přijat  MNV  navržený  tajem-   
ník  pro  MNV František Milota  z Obyčtova a tento    
funkci   přijal.  Předsedou   byl   Boleslav   Kudílek. 
 Stavba   železnice  se    chýlila    ke  konci,  tím   se 
měnil  vzhled  a  blízké  okolí.   Materiálem  z  výko-   
pu   byla      zavezena   část    řeky,   bylo   navezeno    
hřiště  u  Sokolovny.  Tvořily se  nové   úseky   silnic   
u Laštoviček, k Bohdalci, do Obyčtova, k nádraží 
v Ostrově. 
 1953 – V zájmu urychlení kolektivizace vesnice     
byly zvyšovány povinné dodávky soukromě                   
hospodařícím zemědělcům do té míry, že někteří          
tyto dodávky splnit nemohli a byli odsouzeni                
jako neplatiči. Dva z největších Josef Havelka             
čp. 64 ze mlýna a Jan Dvořák čp. 36 byli vystěhová-    
ni mimo okres. Jejich majetek byl zkonfiskován.          
Nástupem nového presidenta dostali všichni                
amnestii. 
1.června byla provedena měnová reforma, byly           
zrušeny  potravinové  a  jiné  lístky. 
Byla  provedena oprava a přístavba věže o 5 metrů. 
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Na místo starých kulatých hodin byly zabudová-        
ny čtverhranné čtyřstranné průsvitné hodiny.          
Tato oprava byla provedena zásluhou faráře          
Františka Slabého a Jaroslava Humlíčka za 
přispění všech občanů. 
V neděli 20.12. byla slavnostně zahájena doprava  
na nové železnici směr Havlíčkův Brod – Tišnov.    
Na nádraží se sešlo mnoho občanů. Místní dechov- 
ka přivítala nejprve první vlak s delegací od          
Tišnova, který přijel ve 12,30 hod. Za ním přijel     
první osobní vlak s cestujícími. Ostrov se tak           
stal  mimo důležitou silniční křižovatkou  také 
významnou  železniční  stanicí. 
 V zimě roku 1954 uhodily tuhé mrazy. V lednu   
a únoru se pohybovaly kolem  -25°až  -30° C. 
 4.června prošla Rakouskem, Československem 
a     Německem bouře, která nadělala mnoho škod. 
28.června přišla opět prudká bouře s průtrží           
mračen. Napršelo tolik vody, že na návsi před         
školou vytékala z kanálu vlivem vysokého                
stavu vody v řece. Občané bydlící blízko řeky          
měli zaplavené domy. Vody obou potoků                  
Bohdalovského i Veselského se spojily na křižovat-  
ce u sokolovny. Dřevěný most, který byl posta-        
ven na místo opravovaného mostu k Radostínu        
strhla voda sebou a odnesla jej do „Rychty“       
kde  musel  být  upoután  provazy. 
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 Pro zemědělce je tento rok, hlavně po stránce             
existenční a to v jejich podstatě, rokem úvah.                     
Pro drobné zemědělce a bezzemky je to rok                       
nadějí. Někteří jsou pro založení JZD,  je jich                     
však málo. Bezzemci by se rádi vyprostili                           
ze závislosti na větších statcích. Pomáhá jim                      
výstavba Žďárských sléváren a dostavba želez-                  
nice, kde nacházejí zaměstnání. 
 V roce 1955 byla v konfiskátu čp.36 umístěna              
Strojní a traktorová stanice. Měla traktory a země-            
dělské stroje, které si objednávali zemědělci                      
ze širokého okolí na výpomoc. Obec se tohoto                    
roku dočkala první asfaltované hlavní silnice. 
 U hřbitova byla přestavěna západní zeď. 
Mezi zemědělci panuje napětí, neboť se nemohou              
smířit se sloučením zemědělských pozemků i                      
přes  nátlak  jak  materiální  tak  morální. 
 R. 1956: Do hostince u Lázničků byla v  únoru             
svolána veřejná schůze. Na programu bylo založení 
JZD. Kromě členů MNV se zde sešlo málo místních 
občanů. Na schůzi bylo oznámeno, že v Sazomíně JZD 
již založeno bylo a že požaduje od Ostrova 100 ha půdy. 
Členové výboru a někteří rolníci se rozhodli, že navštíví 
ostatní, aby v obci bylo také založeno JZD. Dne 20.3. 
bylo Jednotné zemědělské družstvo v Ostrově založeno. 
Dne 25.3. se konala první členská schůze a na progra-
mu   bylo  volení  výboru.  Do JZD vstoupilo  51  osob  z     
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31 domovního čísla. Prvním předsedou byl zvolen Josef 
Frendlovský  z čp.1.  Kanceláře a  většina  inventáře JZD 
byly soustředěny do bývalého hostince a rychty v čp.38. 
Založením JZD se mění život obce, vžitý po staletí,           
od základů. Ve volbách do NV byli zvoleni do hlavních    
funkcí Jos. Šoulák–předseda, Frant. Habrovec– tajemník. 
 Cvičenci Sokola předvedli na hřišti u sokolovny letní 
spartakiádu. 
 Poprvé byl nasazen na žně kombajn na obilí (na poli 
k Sazomínu). 
10. – 17.února – mrazy   -28 až -30°C. 
 Rok 1957: Bleskem byla zapálena střední část 
hospodářských budov v čp.5. Když po půlnoci vyšlehly 
plameny, zdál se požár velice nebezpečný. Včasným         
zásahem byl zlikvidován, aniž by vznikla větší                   
škoda  na majetku  JZD  nebo  majitele  domu. 
V čp.38 byl adaptován kravín a postaveny jímky pro 
hospodaření JZD. 
 V létě roku 1958 se přehnala okrajem obce větrná      
smršť. Šíře ničícího víru byla od 200–500 m. Vše co bylo 
v tomto pásu bylo zničeno. Nedala se ani kosit tráva          
na lukách. Smršť se přehnala ze směru Zahradiště,          
Radostín n. O.  jihovýchodně od obce přes kopec Bárta,  
ve směru na Hodíškov–Nové Město  se vzdálila. Úsek     
lesa vlevo od silnice  k Radostínu, Dolní Boroviny,          
byl zničen až po řeku Oslavu. Byl zničen také les             
„na peci“ .  Vojsko,   které   bylo   vysláno  na   záchranu 
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dřeva, si zbudovalo tábor na prostranství u kapličky 
před viaduktem. Dobrá spolupráce mezi MNV, JZD a 
armádou byla prospěšná i pro obec. 
 V roce 1959 vstoupili do JZD další zemědělci. Při-
pravuje se větší výstavba jak hospodářských tak i obyt-
ných budov pro zemědělství. 
Elektrifikace domů v obci (až na 5) je úplná. Spotřebiče – 
jako je žehlička, vařič, rádio jsou již běžné, objevují se 
první televizory. 
 R.. 1960 – Ve volbách do MNV jsou zvoleni funkcio-
náři: Koudela Jan -  předseda, Benc Jiří -  tajemník. 
Dochází také k politickému rozšíření okresu. K okresu  
Žďár n.Sáz. jsou připojeny okresy: Velké Meziříčí, Velká 
Bíteš a Bystřice n.P. V novém okresu bylo třeba rozeznat 
obce stejných jmen a proto se obec Březí, Sklené, Olší a 
Radostín píší „ nad Oslavou“. Dosud v tomto kraji to 
byl pouze Ostrov nad Oslavou. 
Období roku 1961 – 1969.   
Naše JZD se ještě nedostalo z potíží. Mladí lidé, pokud 
mají možnost, odcházejí na lépe placená místa 
v průmys-lu. Nových strojů pro velkovýrobu je stále 
nedostatek, tak jako budov a skladů. Někteří členové se 
také nesnaží o zlepšení přesto, že rozklad kolektivního 
hospodaření se jim už nezdá tak neodvratný, jak se 
domnívali dříve. 
 V roce 1963 obývá 719 obyvatel 171 domů.  
232  občanů  pracuje  v průmyslu  a  dojíždí  většinou do 
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okresního města. 
V roce 1964 byl do funkce předsedy MNV zvolen 
František Špaček, tajemníkem Josef Mrázek. Tyto funkce 
převzali. 
Pro výstavbu rodinných domků je vymezen prostor nad  
cestou „za mlýnem“ až po silnici k nádraží. Z  toho       
důvodu byl pokácen „Pávkův lesík“. V krátké době zde 
vyrůstá celá řada rodinných domků. MNV za pomoci 
stavebníků buduje v novém sídlišti kanalizaci.  
 4.listopadu 1966 projíždí naším nádražím první  
elektrický vlak a v  krátké době mizí parní stroje úplně. 
 Národní výbor zakoupil do své režie traktor a náklad-
ní auto, kterými vypomáhá občanům s dopravou materiá-
lu, hlavně však pro vlastní stavby, z nichž, jako první se 
staví budova MNV.  
 Dochází ke změně vzhledu obce přestavbou hlavní   
silnice od školy až po křižovatku k nádraží. Byl odstraněn 
kamenný most, protože nebyla nalezena možnost tuto  
památku zachovat a provozu již starý most nevyhovoval.   
Byly také zbourány a odstraněny 3 domy pod kostelem. 
 Je budován nový most a řeka nad ním je regulována.       
Stará část široké řeky, která dříve tekla kolem mlýna     
s pilou, kde se setkávala s vodou obou mlýnských ná-
honů, je pozvolna zasypávána. Silnice je srovnána a roz-
šířena. Občané si budují před domy nové zahradní ploty, 
dláždí chodníky a vjezdy. MNV zakoupilo okrasné stromy 
a  občané si je zasadili před domy. 
 A to se již blížilo „horké“ léto roku 1968. 
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 Vlivem změn ve vedení státu se také v naší obci     
podstatně oživila činnost složek národní fronty a to 
hlavně po stránce ideologické. Konaly se veřejné schůze, 
na kterých se bouřlivě diskutovalo, někdy za pomoci 
pěstí. Žel stará bolest naší obce se projevila i zde. 
Uvolněné situace mnozí občané nevyužili k  ničemu 
jinému než k hádkám, osobním mstám a urážkám. 
Blížící se volby měly změnit poměr sil ve vedení na všech 
stupních. Situace se nezměnila ani po zásahu 
zahraničních vojsk v zemi a proto byly volby odloženy. 
K tomu nutno dodat, že vstup vojsk Varšavské smlouvy 
rozhořčil většinu obyvatel obce, ač později někteří 
tvrdili opak. 
JZD si postavilo kravíny a kolny na kopci „pejml“. 
Zlepšily se podmínky chovu a nové stroje vytlačují 
většinu ruční práce. Kravský potah se stal zvláštností. 
 Začátkem roku 1969 odchází ze své funkce předse- 
da František Špaček a do náhradních voleb bude tuto 
funkci zastávat Josef  Štikar čp. 160.  
V nové budově MNV jsou hotovy první místnosti, kterých 
je využito pro zdravotní středisko. Jedenkrát týdně 
dojíždí MUDr. Jan Maleček ze Zdravotního střediska 
Radostín. Ordinace hlavně plně využívají starší občané. 
Také poradna pro děti je zde 1 x v týdnu. 
Nové vodovodní družstvo, které tvoří hlavně občané 
z novostaveb na kopci, si zřídilo vodovod z lesů nad 
rybníkem Rouperkem.  Je napojeno asi 30 domů  dobrou 
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vodou. 
Koncem roku je již  patrné uklidnění  a  utichání  rozpo- 
rů. Mohu poznamenat, že ku prospěchu většiny obča-       
nů  obce. 
Je dokončena regulace řeky Oslavy pod Ostrovem           
v  délce  300  metrů. 
 
 

1970 
 
 Vleklá  zima s velkým množstvím sněhu způsobila       
nemalé potíže dopravě, zemědělcům v  podobě sněžné         
plísně na ozimech, zahrádkářům v ohryzu korun ovoc-      
ných  stromů  zvěří. 
Také chřipka, nazvaná Honkong B, ohrožovala naše obča- 
ny a vyžádala si oběti hlavně mezi staršími lidmi. 
Velikonoce na konci března se ohlásily na Bílou sobo-     
tu vánicí. Mládencům o pomlázce přišlo vhod něco 
ostřejšího na pití. 
 Pošta byla přemístěna do místní školy a uvolně-          
ný byt zakoupil zubní lékař MUDr. Josef Pauzar. Pracuje 
na Zdravotním středisku v Radostíně a jedenkrát týdně 
ordinuje v zubní ordinaci v Ostrově. 
 Na prostranství u nového mostu staví státní obchod 
Pramen novou prodejnu potravin  a masnu. 
 Členové požárního sboru si zbudovali na „mlýnské 
zahradě“ taneční parket. 
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Po odchodu p. faráře Jaši, nemá obec vlastního  veleb-  
níčka. Veškeré církevní obřady vykonává obyčtovský           
p. farář. I když za posledních dvacet let klesla návštěv-  
nost občanů na bohoslužbách o více než polovinu je 
třeba jeho zásluhy ocenit, neboť hlavně pohřby se stále 
konají tradičním, tedy církevním způsobem. 
 Zvýšený zájem o činnost v obci je zřetelný u všech 
složek, zejména u požárního sboru. Příští léta ukáží,            
zda je tento zájem, který Ostrovu delší dobu chyběl,            
trvalý. 
 V obci je 187 domovních čísel, které obývá 789 
obyvatel. 
 

1971 
 
   V nové prodejně je zahájen prodej potravin a masa.     
Průmyslové zboží je soustředěno v domě čp.102. Je 
dokon-čena budova MNV, včetně zasedací síně a 
klubovny SSM. 
Rybářská svaz po dohodě s národním výborem využívá        
hrází bývalých rybníků „na kopanině“ a obnovuje je. 
Dolní byl upraven jako koupaliště. Oba jsou pronajaty 
rybářskému svazu na chov ryb. Do konce roku je 
postavena hrubá stavba Pošty u Pramenu. Konají se 
přípravné práce k přestavbě kina. 
V listopadových volbách do národního výboru byl                  
zvolen  předsedou   Josef  Mrázek   čp. 125  a   tajemní- 
 



 
Strana 66 
 
 
kem MUDr Josef Pauzar čp. 146. 
Požární sbor pořádá na zahradě “u mlýna“ taneční       
výlety. Ve svých soutěžích dosahuje výborných výsledků. 
Také sportovci Sokola dělají čest naší obci. Vedou si      
dobře  v  krajských  přeborech  družstev: ledního hokeje 
I.třídy, odbíjené II.třídy a stolního tenisu I.třídy. 
 Poslední roky se vyznačují nedostatkem pitné vody. 
Jinak tomu není ani tento rok. V červenci bylo krásně – 
teploty až 32°C. Někteří zemědělci zahájili žně 4.srpna,  
JZD o čtyři dny později. Vánoce suché a teplé. 
 

 

1972 
 
 V  rámci  volební  kampaně  na  doplňovací  volby     
do Sněmovny národů, navštívil naší obec ministr 
zahraničních věcí Bohumil Chňoupek. V  zasedací           
místnosti národního výboru besedoval s  občany do         
pozdních  večerních  hodin. 
 Místní národní výbor uvolnil investice na                    
přestavbu  kina  a  také  na  stavbu  nového  hřbitova. 
 Základní škola byla překrásně opravena a stala se 
ozdobou obce. Velkým dílem za pomoci rodičů i ostat-    
ních občanů. Občané se podíleli také na budování 
kanali-zace „za mlýnem“ a hlavně na hrubé stavbě kina. 
Je opraven místní rozhlas a stává se častým 
informátorem. 
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 Tělovýchovná jednota Sokol buduje základy pro 
přístavbu sokolovny. 
 Pošta se dočkala své nové budovy, vedle nové 
prodejny Pramene a slouží občanům Ostrova, Sazomína, 
Obyčtova, Hodíškova, Křibů, Suků a hájovně na  
Poláku. Telefonní ústředna je plně automatizovaná. 
 Požární sbor spolu s národním výborem uspořádaly 
oslavy k 80.výročí založení sboru požární ochrany. Na 
tuto oslavu přijelo také mnoho rodáků. 
 26.prosince o půl deváté večer vypukl požár 
v obytném stavení domu čp. 46 a prudce se rozšířil i na 
hospodářské  části,  poté  na budovy  čp.47, potom  ještě 
na hospodářské budovy čp.48. Prudký jihovýchodní   
vítr unášel velké jiskry, které ohrožovaly domy na kopci 
po obou stranách silnice na Žďár. Našim požárníkům, 
za pomoci sborů z celého okolí, se podařilo požár ještě 
v noci zastavit a do rána uhasit. Mnozí občané  v  
příštích dnech nabídli postiženým pomoc a  za  to   jim   
patří  dík. 
 Suchý podzim i zbytek roku působí opět potíže 
občanům nedostatkem pitné vody. 
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1973 
 
 28.ledna se do naší obce, po dvaceti letech, vrátil 
k věčnému odpočinku bývalý starosta a kronikář   
obce  Jan  Dvořák. Čest jeho památce. 
 Začátkem roku byla zahájena zavážka prostoru 
„za mlýnem“. Uvažuje se zde o stavbě, mimo jiné, 
nové požární zbrojnice, kulturního domu, koupaliště  
a  fotbalového  hřiště. Kdy a co to bude, ukáže čas. 
 Přestavba sokolovny uvázla z finančních důvodů a 
tělovýchovná jednota Sokol, jako složka nemůže dota-
ci v takové výši obdržet. Z tohoto důvodu je 21.června 
na schůzi jednoty Sokol větším počtem hlasů usne-
seno předání budovy Sokola do správy místního 
národního výboru. 
 Je zahájeno jednání o stavbě vodovodu pro celou 
obec i osadu Suky. 
 Část dolního toku Oslavy je zregulována až po 
hranici katastru. 
 Přes blížící se konec roku je započato se stavbou 
základů pro zeď nového hřbitova. 
 Jednání o sloučení JZD Vatín, Sazomín, Obyčtov, 
Ostrov vázne na protichůdných názorech o umístění 
správního sídla nového celku. 
 Tento rok se vyznačuje teplým a suchým počasím. 
Toto se nepříznivě odrazilo ve sklizni okopanin a píc-
nin, znovu také nedostatkem pitné vody. 
 

 
       Strana 69 
 

1974 
 
 V souladu s listopadovým plénem ÚV KSČ rozhodlo 
plénum MNV k zajištění úkolů ke splnění volebního 
programu toto:  1.dokončit první etapu stavby hřbitova 
  2.dokončit hrubou stavbu mateřské školy
                     3. dokončit přestavbu kina 
                        4.zvýšit tržní produkci rostlinné výroby                    
                         o 7% a živočišné výroby o 5 % 
 Dne 29.ledna se konala ve Vatíně společná      
schůze JZD Obyčtov, Sazomín, Vatín a Ostrov. Jednalo 
se o sloučení těchto JZD v jeden hospodářský celek. 
Sloučení bylo odsouhlaseno. O správním sídle nového 
celku rozhodla okresní koordinační komise při OV KSČ, 
protože zástupci jednotlivých obcí se nemohli dohod-
nout. Sídlem se stal Ostrov nad Oslavou a nově vytvoře-
né družstvo dostalo název „Pokrok“. 
Počet členů: 376 
Předseda: Ing. Jiří Pejchal, Ostrov 
Zástupce:  Ing. Ladislav Mička, Vatín 
Celková výměra – 2 100 ha, zemědělská půda 1 770 ha, 
orná 1 380 ha, lesy 250 ha. 
Vytvořením nového hospodářského celku došlo k další 
podstatné změně v zemědělství a také v postavení obce. 
 Na výstavbě nové mateřské školy jsou hotovy 
základy. 
Československý svaz  žen v Ostrově, za pomoci mládeže  
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a dalších občanů upravili prostor u MNV  na  parčík. 
 Stavba  hřbitova  a   kina  podstatně   nepokročila 
a také nový vodovod čeká. 
 Závazek občanů 3 630 brigádnických  hodin     
pro  obec  byl  překročen  na  5 913  hodin 
 
 Naše obec má v tomto roce 200 čísel popisných. 
Poslední obdržel Emil Invald. 
Narodilo se  18 dětí, zemřelo 11 osob, přihlásilo      
se  2 3 osob,  odhlásilo  8. 
Konečný stav pro tento rok je 824 obyvatel. 
 
 Poprvé se provádí vítání občánků do života          
v  zasedací síni MNV, kde se také  konají  slavnostní    
a jiné schůze. Také oblíbená pohádková odpoledne, 
která pořádal svaz žen. 
 Požárníci    pořádali   zábavné   odpoledne,  
tradiční  masopustní  průvod  a  taneční  zábavy. 
 Sportovci si vedou dobře ve stolním tenisu           
a  v  ledním  hokeji. 
 Tradici Ostrova v hudbě velice dobře obhajuje 
Bohumír Bartoš se svou skupinou. 
 V sokolovně byla vyměněna podlaha. Tato  
úprava však nevyřeší problém kulturní místnosti. 
 
Od  počátku  roku   se  tvořily  námrazy.  V  polovině 
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měsíce ledna byla na delší dobu přerušena dodávka 
elektrického proudu a telefon. 17.ledna večer ničil 
prudký vítr lesy Vysočiny obtěžkané ledem. Léto bylo 
poměrně chladné. 9.prosince po deštích do sněhu se     
po dvaceti letech rozvodnila řeka Oslava a voda  přeté-
kala přes silnici u mostu přes Bohdalovský potok. 
26.prosince přešla bouře, pršelo a bylo teplo. 
 
 
 
 
 
 

1975 
 
 
 
 Rok 1975 je celý ve znamení 30.výročí osvobození 
ČSR od fašismu. Již je to 30 let, kdy občané naší     
obce přivítali sovětské vojáky a mohli osobně poznat 
maršála Malinovského, který k nim promluvil. 
Oslava ke 30.výročí osvobození se konala v sokolovně 
dne 8.května. Oslavy se zúčastnily všechny složky 
národní fronty. Při této příležitosti byli vyznamenáni 
tito občané: 
Čestné uznání rady ONV dostal s.Mrázek Josef, čp.125. 
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Čestné uznání rady MNV dostali s. Koudela Jan         
čp. 83, Chalupa Josef čp.152, Štikar Josef čp.160, 
Špaček František čp.121, Filip Bedřich čp.71 a Fiala 
Antonín čp.70. 
Pamětní listy rady MNV dostali s. Šoulák Josef     
čp.10, Kudílek Boleslav čp.103, Dvořák František čp.9, 
Dvořák Josef čp.109, Poul František čp.176, Benc    
Jiří čp.127, Sobotka Jan čp.18, Klíma František čp.17 
(Suky), Kasal Bohuslav čp.146 a Kříž Jan čp.82. 
 V MNV došlo ke změně ve funkci tajemníka,    kte-
rou převzal s. Benc Jiří, po odstoupení MUDr. Pausara 
Josefa. 
 Plnění volebního programu při výstavbových  
akcích  v  obci : 
Investiční část: 
Výstavba mateřské školy: hodnota díla    552 000 Kčs                               
                      při finančním nákladu   521 000 Kčs. 
Výstavba hřbitova:           hodnota díla    195 000 Kčs 
  při finančním nákladu 171 000 Kčs. 
Přestavba kina:                hodnota díla      76 000 Kčs   
  při finančním nákladu   72 000 Kčs. 
 Při výstavbě mateřské školy nebyl splněn plán 
v důsledku toho, že Okresní stavební  bytové družstvo ve 
Žďáře n. Sáz. nedokončilo hrubou část horní stavby 
mateřské školy a nebylo možno v zimních měsících na 
stavbě pokračovat. 
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Plán výstavby hřbitova byl překročen v hodnotě díla  
o 70 000 Kč. 
V přestavbě kina nemohlo být dále pokračováno, 
poněvadž nebyly zajištěny finanční prostředky. 
Pro stavební práce zaměstnává MNV brigádníky 
starší občany z řad důchodců. Je to řešení prospěšné. 
Neinvestiční část: 
Byla provedena úprava prostranství před budovou 
MNV, před budovou Pramene a dokončena výsadba a 
úprava parku u MNV. Tím byla vytvořena hodnota 
díla za 25 300 Kčs, při finančním nákladu 21 200 Kčs. 
Odpracované brigádnické hodiny: 
Na výstavbových akcích volebního programu : 
 Závazek činil 5 578 hodin, odpracováno bylo        
8 139 hodin. 
Při výsadbě a údržbě zeleně byl závazek 90 hodin, 
odpracováno bylo 230 hodin. 
Na pomoc zemědělství byl závazek odpracovat 600 
hod., splněno bylo 650. 
Celkem činil závazek odpracovat 6 268 brigádnic-
kých hodin, splněno bylo 9 016 hodin. 
 
Z činnosti JZD Pokrok v Ostrově : 
 Ve sloučeném JZD Pokrok byla  dne 10.října  
ustavena organizace KSČ s  počtem členů 12 a 4 
kandidátů.      Předsedou    organizace    byl      zvolen   
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bezpečnostní technik družstva Nikolaj Gonda. 
Provoz zahájila nová bramborárna, postavená mezi 
obcemi Sazomín a Vatín, do níž investovalo JZD 17 
milionů  750 tisíc Kčs. Tento zpracovatelský závod     
o skladovací kapacitě 500 vagonů, dodává škrábané  
a sáčkované brambory pro Zeleninu Brno. 
Ještě přede žněmi byla dána do užívání čtyři nová  
sila do nichž se uskladní 80 vagonů obilí. Pořizovací 
cena  je 365 000 Kčs. 
Dalších 450 000 Kčs stála nová ocelokolna na stroje, 
750 000 Kčs nové dílny. Sila, ocelokolna a nové dílny 
byly postaveny v naší obci. 
Družstvo prodalo poslední pár koní. 
Výnosy plodin:  žito   27,9 q po hektaru 
    pšenice 39,8 q  po hektaru 
    ječmen 39,8 q po hektaru 
    oves  34,3 q po hektaru 
Průměr z celkové výměry obilovin 747 ha je 36,7 q. 
 Brambory na ploše 270 ha daly výnos 201 q po 
hektaru. Zde byl výnos ovlivněn plísní bramborovou, 
která napadla porosty. 
Stojí za zmínku, že se v Ostrově kolem roku 1800 
chovaly ovce, které se pásly na neobdělaných polích. 
 
 Do 6. – 9. ročníku  Základní devítileté školy 
v Radostíně n. Osl. dojíždí z naší obce 49 dětí. 
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 Do 1. – 5. ročníku ZDŠ v Ostrově dochází 40 dívek a 
46 chlapců. 
 
 Tohoto roku se v obci narodilo 10 chlapců a 6 děv-
čat. Zemřelo 7 občanů, přihlásilo se 20 občanů a odhlá-
silo 27. V obci bydlí 826 osob ve 200 čp. 
 
 Pro převážnou část zemědělců, kteří ještě sou- 
kromě hospodaří je tento rok posledním. 
Odevzdávají svá pole prostřednictvím MNV státu, který 
je dává do využívání JZD. Končí tak období klanicových 
povozů, tažených kravkami nebo koňmi, éra ženců          
a stavění panáků. 
 
 Požární sbor konal všechny společenské akce      
jako roky předešlé, včetně postavení vánočního stromu  
u  sochy  sv. Jana Nepomuckého. 
 Také všechny sportovní oddíly Sokola nadále dělají 
čest naší obci. 
 Kulturní program při slavnostních a výročních 
schůzích provádějí žáci místní školy. 
 
Zajímavosti: 
Přes křižovatku u sokolovny projede průměrně 200 
motorových vozidel za hodinu. 
 V obci zastaví 48 autobusových a 17 vlakových spojů 
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za 24 hodiny. 
V tomto roce mohou občané naší obce sledovat i druhý 
televizní program. 
Staletý jilm v zahradě „u mlýna“ byl vzat do evidence 
stromů chráněných státem. 
 
Počasí: 
Začátek roku byl beze sněhu, průměrné teploty + 4°C, 
deštivo. Jarní práce na poli začaly již koncem    
února. Léto bylo suché, poměrně teplé. 2.srpna ráno 
na loukách okolo řeky Oslavy byl bílý mráz. Koncem 
září, začátkem října teploty přes den + 30°C. V po-
slední třetině listopadu mrazy až  -23°C. Vánoce se 
sněhem. 
 
 
  Velké kulaté razítko MNV     podpis 
                                                         Ostrov n. Osl.           Mrázek 
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1976 
 
 
 Hlavní událostí roku byly volby do zastupitelských 
orgánů všech stupňů. 28.září se konala v sále nového 
kina předvolební schůze. Kino sice ještě není v provozu, 
ale venkovní a hlavně vnitřní úpravy jsou hotovy. 
Předvolební schůzi zahájila školní mládež, ze základní 
a mateřské školy z Ostrova, kulturní vložkou. 
Zhodnocení volebního programu provedl předseda 
MNV s. Josef Mrázek. Zároveň poděkoval občanům, 
kteří se podíleli brigádnickými pracemi na plnění 
volebního programu a vedení JZD Pokrok za všestran-
nou pomoc v činnosti MNV. Potom vystoupil     
kandidát do krajského národního výboru s. Svoboda 
s referátem k závěrům XV. sjezdu KSČ. Poslankyně do 
ONV s. Anna Polívková přečetla provolání ke Stock-
holmské mírové výzvě, kterou podepsali všichni přítom-
ní občané. V diskusi hovořili zástupci složek o své 
činnosti a spolupráci s MNV.    
Např. uvedu s. Jos. Ptáčka z požárního sboru, který 
hovořil o dosažených výsledcích sboru a spolupráci 
s MNV, která je rozhodně dobrá ze strany požárníků. 
Posteskl si však na nedůstojný stánek sboru a požádal 
nové poslance o podporu při prosazení stavby nové po-
žární  zbrojnice. Poslancům, kteří  již nekandidují, byla 
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předána čestná uznání a děkovné listy. Byli představeni 
noví kandidáti Národní fronty. Z celkového počtu 23    
je 10 nových. Na závěr byl předložen návrh nového 
volebního programu. Schůze se zúčastnilo 163 občanů. 
 Samotné volby proběhly dne 22. a 23.října 
v zasedací síni MNV. 
Kandidáti NF: 
 1. Bartoš Bohumír 52 roků dělník 
 2. Dvořák Josef 53 roků dělník 
3. Filipová Marie 44 roků učitelka 
 4. Havelka Stanislav 25 roků technik 
 5.  Havelková Zdena 38 roků učitelka 
 6.  Chalupa Josef 53 roků dělník 
 7.  Karásková Františka 33 roků členka JZD 
 8.  Kostelenec Karel 47 roků skladník 
 9.  Kovář Karel 26 roků člen JZD 
10. Koudela Jan 59 roků škol. inspektor 
11. Lukeš Jaroslav 49 roků člen JZD 
12. Mach Vlastimil 35 roků člen JZD 
13. Mrázek Josef 49 roků uvolněný funkc. 
14. Pálková Marie 38 roků učitelka 
15. Pejchal Jiří 30 roků člen JZD 
16. Pelikánová Věra 33 roků členka JZD 
17. Poul František 43 roků člen JZD 
18. Pol Jan 46 roků dělník 
19. Sobotka Milan 30 roků dělník 
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20. Sobotka Jan 39 roků dělník 
21. Špaček Jan 38 roků technik 
22. Vencálek František 35 roků technik 
23. Vostálová Růžena 33 roků učitelka 
 
Obvod MNV Ostrov n. Osl., měl ke dni voleb 545 voličů. 
Hlasovací lístky byly vydány 544 voličům. Platných  
hlasů bylo odevzdáno 538. Kandidát č.10 obdržel 536, 
ostatní 538 hlasů. Všichni kandidáti byli zvoleni. Volby 
proběhly důstojně ve vyzdobené místnosti MNV. Při této 
příležitosti byla dána občanům k nahlédnutí tato   
kronika a přílohy k ní. 
 
Nová rada MNV v Ostrově n. Osl.: 
 Mrázek Josef - předseda 
 Filipová Marie - místopředseda 
 Poul František - tajemník 
 Koudela Jan, Mach Vlastimil, Pejchal Jiří, Pol Jan 
 (Suky)  - členové rady 
 Mach Vlastimil - předseda stavební komise 
 Mrázek Josef - předseda komise pro veřejný  
     pořádek 
 Filipová Marie - předseda sociální komise 
 Havelka Stanislav - předseda komise pro mládež 
                                   a  tělovýchovu 
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Plnění volebního programu ve stavebních akcích „Z“  
 

   Plán:                         Skutečnost: 
 

Akce:           Hodnota   Finan.                                        Brigád. 
                    díla           náklad      Hodnota    Náklad    hodiny 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mateřská                                      1 milion    1 milion 
škola      500 000   350 000    116 000      58 000      4 456 
Oprava 
ZŠ                70 000     50 000      490 000   475 000      1 600 
Přestavba 
kina            120 000     90 000     646 000   554 000      5 312 
Výstavba 
hřbitova      200 000   140 000     392 000   336 000      8 624 
Přestavba rybníka na 
koupaliště   170 000    130 000    197 000   118 000      1 260 
Výstavba 
kanalizace   28 000      21 000       39 000     23 000        916 
 

Plán akcí do roku 1980 : 
 

Akce:                              Období:              Hodnota díla v Kčs: 
 

Dostavba mat.školky 1977-80  1 529 000  
vodovod              1978-80  5 000 000 
ústřední.topení MNV 1977        70 000 
oprava střechy MNV 1977        50 000 
gen.oprava sokolovny 1977-78     500 000 
nový stavební obvod 1977-79     500 000 
 

 Výstavba tento rok byla největší na hřbitově. Bylo zde  
odpracováno    1 250   brigádnických  hodin.    Hodnota  
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vykonaného díla 75 000 Kč při  nákladu 25 000 Kčs. 
Mateřská škola a její dokončení závisí na podnicích za-
jišťujících práce, které nelze dělat brigádnicky. MNV ani 
občané nejsou spokojeni s postupem prací těchto 
organi-zací. Brigádnicky bylo odpracováno 96 hodin, 
hodnota díla za rok je 750 000 Kčs při nákladu 711 000 
Kčs 
 Přestavbě kina vyla věnována značná pozornost.   
470 brigádnických hodin, hodnota díla 285 000 Kčs, při 
finančním nákladu 252 000 Kčs. Předpoklad z jarní 
veřejné schůze národního výboru, že provoz kina může 
být do třech měsíců zahájen nevyšel a nebyl zahájen ani 
do konce roku. 
 Na úklidu, úpravách a údržbě zeleně v  obvodu     
obce  bylo  odpracováno 1 167 brigádnických  hodin. 
 
 Dne 13.dubna zemřel zakládající člen KSČ v Ostro-
vě nad Osl. Bedřich Filip. Byl občansky pohřben 
15.dubna na starém hřbitově. 
 26.října  zemřel Rudolf Beneš  z  čp. 5. Byl to 
dlouholetý představitel obce na různých funkcích.         
Ve funkci starosty obce se značnou měrou zasloužil         
o to, že železniční nádraží je v Ostrově. Jak mi            
sám říkal, používal k prosazení zájmů obce dnes všeo-
becně velmi rozšířený nešvar – úplatků. Dožil se   82 let, 
aby zemřel na následky zranění po srážce s autem, 
při přecházení vozovky při návratu domů z   partičky  
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mariáše na který chodil pravidelně v neděli odpoledne 
nejméně 50 let.   Čest jejich památce! 
 
 Oproti roku 1975 byl zaznamenán úbytek                8 
občanů. Narodilo se 13 dětí, zemřelo 9 občanů, 4 se do 
obce přihlásili a 16 odhlásilo. Počet obyvatel k 31.12.: 
Ostrov – 757 občanů, Suky – 59 občanů. 
Nejstarší občané v obci : Humlíčková Jůlie se tohoto 
roku dožila 95 let a Havlíček Antonín – 89 let. 
 
 Požární sbor dělal čet sobě i celé obci. 
V požárnických soutěžích jejich družstva dosáhla těch-
to výsledků : 
23.května – Okrskové kolo ve Žďáře n. S. II:    umístění 
družstva:  ženy  1.místo 
    dorostenci 1.místo 
    muži I  3.místo 
    muži II 2.místo 
6.června – Okresní kolo v Křižanově: 
    ženy   1.místo 
    dorostenci 1.místo 
    muži II 2.místo 
19.června – Krajské kolo v Březolupech: 
    ženy  1.místo   
    dorostenci 11.místo 
17.července – Národní kolo v Plzni - ženy 1.místo 
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 Také kulturní akce byly požárníky uskutečňovány 
v rozsahu  posledních  let. 
 
 Dvakrát týdně si mohou občané vypůjčit v místní 
knihovně MNV knihy. Pravidelnost v půjčování zabezpe-
čuje s. Zapletalová.  
 
 V každém ročním zápisu bych se chtěl zmínit o 
některé zájmové činnosti občanů. 
 Jednou ze složek Národní fronty je Myslivecké sdru-
žení.V tomto roce je ve sdružení 16 členů. Z Ostrova      
14 a z osady Suky 2. Členové se pravidelně scházejí        
a jsou činni po celý rok. Vypomáhají okolním myslivec-
kým sdružením při lovu černé zvěře. Jinak loví pře-  
vážně drobnou zvěř, zajíce a bažanty, samozřejmě 
škodnou zvěř po celý rok. Letos uspořádali 5 honů,      
při  kterých střelili  70 zajíců  a  64  bažantů.  
Plánovanou dodávku zvěřiny (21 kg) překročili na 30 kg. 
Předepsaný stav zvěře zůstává zachován. Svědčí to o 
dobré péči o zvěř po celý rok. Této zálibě také věnují 
hodně času. Při vysazování 3 200 kusů stromků odpraco-
vali 780 hodin. Úzká a oboustranně výhodná je spolu-
práce s JZD. Každý člen sdružení odpracoval v JZD bri-
gádu v ceně 160 Kčs ve špičkových obdobích. Za to obdr-
ží z polí myslivecké společnosti obhospodařovaných JZD 
píci a obiloviny ke krmení zvěře v zimě. 
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Zásluhou péče o živé bohatství našich polí a lesů je 
vedle hospodářské hodnoty, také hodnota kulturní. 
 
 Letošní klimatické podmínky byly velice špat-        
né, pokud se týká srážek v letních měsících. Takové 
sucho nebylo 29 let. Oba potoky tvořící Oslavu byly 
vyschlé, až na nepatrné množství špinavé vody na      
dně. Bylo nutno přehradit toky, aby se mohla čerpat 
voda. Nutné to bylo také z požárních důvodů. Díky     
této zadržené vodě mohly být zavlažovány pícniny     
JZD požárními stříkačkami a fekálními vozy. Každý 
večer směřovaly k řece různé povozy se sudy a vozni-
cemi. Občané vozili vodu do zahrad i domácností. 
 Deštivý začátek září měl špatný vliv hlavně na 
brambory. Nevyzrálé hlízy s velkým obsahem vody 
začaly brzy hnít. Celkově nižší sklizeň pícnin, obilo-    
vin a okopanin byla důsledkem letošního suchého      
léta. 
 
     kulaté razítko MNV     podpis 
                                                               Ostrov n. Osl.         Mrázek 
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1977 
  
 
  Celý   tento   rok   probíhá   ve   znamení    oslav  
60.výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K těmto 
oslavám  je zaměřena  i  pracovní aktivita  složek národ- 
ní  fronty, hlavně v pomoci MNV ve výstavbových 
akcích. Oslavy tohoto významného výročí probíhaly ve 
všech větších obcích naší republiky. Také naše          
obec vzdala   hold   tomuto  významnému  mezníku  
světových  dějin. 
  Již v lednu, za pomoci občanů, byla vy-       
budována  elektrická   přípojka  pro  posílení  elektric- 
ké  sítě  část i obce  okolo kina. Na této přípojce  
záviselo také znovuzahájení provozu kina. Kolaudace 
kina byla úspěšně provedena 15.února. Slavnostní 
zahájení  provozu  širokoúhlého  kina se konalo   
8.května   dopoledne. Odpoledne  za  účasti složek   NF 
a ostatních občanů proběhla oslava 32.výročí 
osvobození.  
  Začátkem léta se provoz kina zastavil. 
Promítači  ze  Žďáru  nechtěli  dojíždět  a domácí 
neměli  dosud  požadované  školení. Na  podzim je       
již vše v  pořádku a kino 2 x týdně, za velkého         
zájmu   domácích  i  přespolních,  promítá. 
  23.února  je  vysoký  stav vody. Občané   bydlící  
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níže  u  soutoku     Bohdalovského  a   Veselského  
potoka  si  stěžují  na  podmáčení domů.   Revizní 
komise  ONV  rozhodla,   že JZD  musí  odstranit  na- 
vezenou cestu k dřevěnému  mostku  přes  řeku  
Oslavu, před  kterou se  podle  stížnosti  zadržuje 
voda.  Navážka  byla ihned  v délce 10 m  snížena na 
úroveň louky. 
  10.června   byla   svolána   schůze   rodičů     
a  přátel  školy, rozšířená  o  rodiče  dětí, které  ve       
stávající školce nemohly být pro nedostatek místa 
umístěny a rodiče dětí nově narozených. Účelem této 
schůze bylo vysvětlit rodičům nutnost dobudo-       
vání nové mateřské  školky, které není možné    
v krátké době očekávat, nebude-li dostatek brigád-      
nické pomoci. Bylo rozhodnuto, že na dítě již 
umístěné, nebo na dítě které má být ve školce 
umístěno,  odpracují  rodiče  na  výstavbě školky      
50 hodin. 
  Na veřejné schůzi MNV-KSČ a NF, kona-    né 
dne 20.října  v  sále  kina,  zhodnotili  celoroční  čin-
nost občanů s.Koudela Jan za KSČ a s.Mrázek Jos. 
předseda MNV. Zároveň poděkovali všem občanům, 
kteří obci pomohli. Vysoce byla oceněna pomoc      
JZD Pokrok. Celkové hodnocené roku 1977 vyznělo 
kladně. V diskusi byly řešeny některé zajímavé    
otázky, například  -  špatný televizní příjem v některých 
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rých částech obce vyřeší zesilovací stanice, která     
má být postavena na žádost Ostrova již v  ná-
sledujícím roce. Stožár antény má stát mezi 
Sazomínem a Ostrovem. Stížnost na nekvalitní     
chléb byla vysvětlena starými provozy pekáren          
ve Žďáře  s  tím, že se  začne  s výstavbou  nové, což 
se do konce roku také stalo. S vodovodem to dopad-  
lo špatně, pro Ostrov voda opět není. Bylo však 
zdůrazněno,   že  otázka  vody  tím  není  uzavřena      
a že se jedná o připojení  na  vodovod  ze Zálomu 
v katastru obce Obyčtov. Jisté je, že se tímto 
vybudování  nového  vodovodu  oddálí. Mimo jiné     
se také jednalo o zanášení obce odpadky a o   
zbourání starých neobydlených domů. Zde se           
asi  rychlé  nápravy nedosáhne, neboť ta je v  
občanech  samotných,  potěšitelné  však je, že             
se o tom začíná hovořit. 
 
Z jednotného zemědělského družstva : 
  1.srpna  se  konala  důležitá členská schů-    
ze sloučeného družstva Pokrok. Jako hlavní bod    
bylo projednání sloučení JZD Pokrok se sídlem 
v Ostrově n. O. s JZD Oslava se sídlem v Radostíně  
n. O. V diskusi k tomuto návrhu se přihlásil hlídač 
s.Kučera  s  dotazem - jak se bude nové družstvo 
jmenovat? Odpověď: dosud nebylo rozhodnuto. 
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V následujícím hlasování družstevníci sloučení 
družstev schválili. Ve žních mělo naše JZD, zde na 
Vysočině, nevídanou úrodu. Průměrný hektarový 
výnos činil 50 q. Poslední obilí bylo pokoseno 
30.srpna u Borovin.  Slavnostním průjezdem 
kombajnů obcí  byly žně  zakončeny. Dosud  před-      
stavitelé obce JZD zaslouženě chválili za velkou 
pomoc obci. Je otázka, zda tomu tak bude i tehdy, 
když novým sídlem JZD bude Radostín. 
 
 
 V zápisu za rok 1977 bych Vás chtěl blíže sezná-
mit se složkou NF, která je nejen velmi potřebná,     
ale i hodně činná a početná. Je to – Svaz požár-        
ní ochrany – dříve zvaní „hasiči“. 
 Výčet akcí za rok by byl sice velice dlouhý,            
a tak se zmíním jen o činnosti, o které se nezmi-        
ňuji  v  každoročních zápisech.  Uvedená  fakta      
jsou převzata z výroční zprávy sboru: 
  Aby v obci nehořelo,  prohlédlo 13 dvoučlen-     
ných skupin topné a elektrické zařízení ve 219 
obytných domech v Ostrově včetně osady Suky. 
V naší škole byly provedeny 3 besedy o požární 
ochraně, jedna beseda pro zemědělce. V místním 
rozhlase byly vysílány 4 relace o požární prevenci.       
Patnáctičlenný   výbor  se   sešel 11 x  za  rok  a  člen-  
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ská  schůze,  kde  průměrná  účast  byla  42  členy,      
4 x  za  rok. Oslav 1.máje  se zúčastnilo 10 členů        
ve  stejnokrojích, oslav  osvobození  28  členů.  
12 požárníků darovalo krev. 
Byla postavena „máj“ a „vánoční strom“, uspořádá-    
dáno 5 tanečních zábav a tradiční „ostatkový“ 
maškarní průvod. 
Mikulášská  nadílka  pro  žáky sboru, oslava  MDŽ        
pro  členky, upomínkové  dárky   pro  členy, kteří       
se dožili významného životního výročí i pro ty,        
kteří vstupují do  manželství; dva zájezdy  – takto  
v krátkosti  vypadá   vnitřní  život  požárního  sboru 
v Ostrově. 
Za dobrou práci byl sbor a tím i celá obec poctě-       
na návštěvou devítičlenné delegace z Polské lidové 
republiky. Po přijetí delegace na MNV si její   
účastníci prohlédli požární zbrojnici, odkud všich-     
ni přešli do sokolovny, kde byla pro hosty uspořá-   
dána menší taneční zábava. 
 Požárníci  pomáhají kde  je  třeba, obrací se na     
ně  o  pomoc  MNV  stavebních pracích (akce       
„Z“); JZD ve špičkových pracích. Tito partneři 
naopak pomáhají  sboru,  hlavně  finančně.  
28.listopadu byl volán sbor k akci do bytu Jos. Peli-
kána čp. 127, kde se chytly saze v komíně. Akce          
se    zúčastnilo   8  členů.     Požár   naštěstí    nevznikl. 
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Jinak požární sbor u ohně nezasahoval. 
Organizace si vede vlastní kroniku  s dokumentací. 
 
Statistika: 
Celkem na rok 1977 byly uzavřeny závazky občanů na 
5 911 brigádnických hodin, z toho na volební program 
3 791 hodin, na obnovu zeleně v obci 450 brigád-
nických hodin, na pomoc zemědělství a lesnictví 1 100 
a na ostatní akce 570 brigádnických hodin. 
 Splněno bylo celkem 7 774 brigádnických hodin, 
z toho na volební program 5 933, v zemědělství 650     
a  ostatní  akce  1 191  brig. hodin. 
 
Akce „Z“ : 
- Bylo dokončeno kino v hodnotě díla 890 000 Kčs. 
- V hodnotě díla 951 000 Kčs byla ukončena stavba  
 hřbitova (týká se oplocení a stavby budovy). 
- Na   budování   mateřské   školky   bylo   prostavěno 
 306 000 Kčs v hodnotě díla 505 000 Kčs. 
 
V tomto roce se 
- narodilo 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 děvčat 
- zemřelo 9 občanů, z toho 4 muži, 5 žen 
Do obce se přihlásilo 5občanů, z toho 4 muži,6 žen. 
 
     kulaté razítko MNV     podpis 
                        Ostrov n. Osl.         Mrázek
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1978 
 
 
 Hlavní událostí roku 1978, které se týkaly i naší 
obce byly – 60.výročí vzniku samostatného státu Čechů 
a Slováků a 30.výročí vítězství pracujícího lidu v únoru 
1948. K  těmto výročím byly uspořádány slavnostní 
schůze MNV a NF k vítěznému únoru 30.února a k   
61.výročí VŘSR 6.listopadu. Ke 33.výročí osvobození 
republiky byl jako každý rok v  předvečer tohoto dne 
slavnostní průvod k  pomníku padlých s  kladením 
věnce. Oslav se zúčastnili zástupci složek NF a ostatní 
občané. 
 
22.března bylo svoláno plenární zasedání a zároveň 
schůzka agitačních dvojic. Plenární zasedání bylo Ing. 
Pejchalem, předsedou JZD Pokrok, seznámeno se 
stavem jarních prací. Z jeho informací vyplynulo, že 
jarní práce zaostávají pro špatné počasí za plánem. 
Mimo jiné byly diskutovány stížnosti na špatně zásobo-
vaný obchod s potravinami, nevhodnou pracovní dobu 
průmyslové prodejny a prodeje topného  plynu propan-
-butan, který jeběžně užíván v  domácnostech k  vaření. 
Agitačním dvojicím byly jako hlavní úkoly pro jarní 
měsíce zdůrazněny tyto akce – sběr železa a papíru   
při   jarním   úklidu,   zajištění    nástupu     brigádníků 
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do jarních výstavbových  akcí MNV a pozvání občanů 
na akce k oslavám výročí organizovaných MNV a ONV. 
 

Z významných a pro obec velice důležitých staveb byl,  
ke svému účelu, dokončen nový hřbitov. Posledním 
občanem pohřbeným na starém hřbitově byl 
(23.listopadu)  Antonín Havlíček, který se dožil 91 let. 
První občankou, jejíž tělesné pozůstatky byly uloženy 
na novém hřbitově (dne 9.prosince), byla Antonie 
Šouláková, zemřela ve věku 72 let. 
 

Oprava školy, přestavba kina, nová budova MNV, do-
končený hřbitov, stavba mateřské školky– to vše doka-
zuje, že se vztah občanů k činnosti v obci přece jen 
mění k lepšímu, vždyť poprvé se o stavbě hřbitova 
jednalo v radě MNV dne 6.října 1946. 
 

1.srpna se František Poul vzdává funkce tajemníka 
MNV pro velké pracovní zatížení v JZD Pokrok. 
Funkci tajemníka převzal Jan Koudela čp.83. 
 

Na slučovací schůzi, která se konala 10.ledna  v 10 h. 
v Kulturním domě v Hamrech n. Sáz. bylo sloučené 
JZD Pokrok Ostrov nad Oslavou sloučeno se slou-
čeným JZD Oslava Radostín nad Oslavou. Nové druž-
stvo má název Pokrok a jeho vedení sídlí v Radostíně 
n.Osl. Předsedou byl zvolen Ing. Jiří Pejchal z Ostrova 
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První rok sloučené JZD Pokrok hospodaří na 4 010 ha 
zemědělské půdy a při velmi nepříznivých klimatických 
podmínkách si vedlo dobře. Na 520 ha osázených 
brambory bylo dosaženo průměrného výnosu 330 q 
z ha. U obilovin bylo dosaženo průměrného výnosu 45 
q z ha a to přepočítáno na čistý a suchý stav. Že druž-
stevníkům počasí opravdu nepřálo je zřejmé z toho, že 
v roce 1977 byly žně ukončeny 30.srpna, kdežto tento 
rok až 17.září. 
Ve většině ukazatelů ve výrobě rostlinné i živočišné 
družstevníci překročili plán. U rostlinné výroby dělal 
vedení  více potíže odbyt než výroba. 
 
Při opravě kostela s věží, na které má velký podíl p. 
farář z Obyčtova a starší občané obce, byla sejmuta 
báň věže k pozlacení. V báni byla nalezena láhev v níž 
byl uložen „List památní“ a dvě dopisnice, které tam 
byly vloženy při výměně krytiny věže 6.dubna 1906. 
K listu památnímu jsem pořídil zápis o třech listech 
s novými poznatky. K těmto dokumentům byly přilože-
ny fotografie, několik drobných mincí a spolu s původ-
ním obsahem zaletovány do kovové schránky. V  již 
pozlacené báni byly opět vráceny na vrchol věže dne 
29.června. Kopie těchto listin jsou uloženy v příloze té-
to kroniky. S opravou věže byla zároveň požárníky 
omítnuta požární zbrojnice. 
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Statistika: 
V roce 1978 se narodilo v obci 13 dětí, zemřelo 9 obča-
nů, do obce se přihlásilo 11 a odhlásilo 14 občanů. By-
lo uzavřeno 9 manželství a rozvedeno 1. 
Zlatou svatbu oslavili tři manželské dvojice. Manželé 
Ptáčkovi čp.88 - 22.ledna, dále manželé Kozlovi čp.25 
dne 19.února a manželé Blahovi čp.78 dne 18.listopa-
du. Oslavy k těmto výročím zajistil Sbor pro občanské 
záležitosti spolu s rodinami oslavenců. 
Nejstarší občankou v obci je Žofie Bartošíková čp.21 – 
93 let, nejstarším občanem je Václav Pavliš čp.104 – 90 
let. 
Domovní čp.201 bylo přiděleno novostavbě Jana Ho-
moly. V osadě Suky -  čp.19 Ladislavu Šímovi. 
 Konečný počet obyvatel pro tento rok je 820 z  
tohoto  počtu  62  sídlí  v  osadě  Suky. 
Srovnávám-li počet obyvatel v obci Ostrov oproti roku 
1857, kdy v obci ve 105 domovních číslech žilo 807 
obyvatel (417 žen, 390 mužů), je nás stále o 49 méně. 
 
Sport: 
Ze zajímavějších sportovních událostí stojí za zmínku 
dobře obsazený „Vánoční turnaj“ v tenisu. Konal se 
v sokolovně 30.prosince. Hrálo se na čtyřech stolech    
a zúčastnilo se ho 30 sportovců okresu. Konečné pořa-
dí turnaje: 1.Vladimír Vítek; 2.Stanislav Kozel oba 
Sokol Ostrov; 3.Jiří Hulák  Baník Bystřice;  4.Miloslav 
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Buršík Spartak Velké Meziříčí; 5.Stanisl. Hulák (57 let) 
Baník Bystřice n.P.; 6.Ladislav Vostál Sokol Ostrov. 
Hodnotné ceny prvním šesti účastníkům věnovalo JZD 
Pokrok. 
 
Zajímavosti: 
 Dvě známé zpěvačky mají blízký vztah k naší obci. 
V Ostrově sídlí jejich rodiče. Gita Černá, provdaná 
Hejtmánková, zpívá s Českou státní filharmonií 
v Praze. 
Vlasta Koudelová interpretuje zábavnou hudbu 
v rozhlase a televizi. 
 V obci přibylo několik autobusových linek, mimo ji-
né, Brno-Ledeč nad Sázavou. Pro často necestující ob-
čany bývá někdy záhadou kdy kam který autobus jede. 
 První barevný televizor v obci si zakoupil Jan 
Pelikán čp.164 a na Sukách Josef Skryja čp.5. 
 Již loni zmíněná televizní zesilovací stanice se 
stavět nezačala. 
 Budova  železniční stanice, jak se můžete v do-
kumentaci přesvědčit, vyrostla doslova za rok. 
 Vodovod pro obec a přehrada „na dolech“ se 
prozatím odkládají. 
 
 Jednou z menších organizací Národní fronty je  
Československý svaz chovatelů. V Ostrově byl založen 
v roce  1965.    Účelem   této  organizace   bylo  sdružit 
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zájemce o chov drobného zvířectva do organizace, která 
by při prudkém rozmachu zemědělské socialistické vel-
kovýroby pomohla zaníceným chovatelům udržet v drob-
ných chovech vzácné čistokrevné druhy drůbeže, králíků 
a holubů. Organizace v době založení měla 24 členů  
(21 mužů a 3 ženy) z tohoto počtu bylo 20 místních        
a 4 přespolní. Prvním předsedou byl zvolen Karel Bílek 
čp.125 a jednatelem Jan Paul čp.23. V roce 1971         
se stal předsedou Nikolaj Gonda čp.77  po té, co     
Karel Bílek zemřel. V roce 1972 Nikolaj Gonda 
z organizace vystoupil a předsedou se stal Jan Špaček 
čp.13, který tuto funkci zastává dodnes. V roce 1968 
byla organizace přejmenována na Český svaz chovatelů 
drobného zvířectva. V témže roce měla organizace       
26 členů. Největší počet členů byl v roce 1974–30.  
Od té doby nastal pokles členské základny a na soupisu 
k 30.listopadu 1978 má organizace 17 členů (7 žen        
a 10 mužů). Tito cho-vatelé chovají 153 kusů slepic, 63 
kusů králíků, 20 kusů holubů, 4 kozy, 9 kačen a 2 kaná-
ry. Vedle společenského významu organizace je zde také 
význam hospodářský – výroba masa, vajec a králičích 
kožek. 
 
Počasí: 
Začátek roku, až do 20.ledna, prošel za mírných mrazů  
s  dostatkem   sněhu.  Větší   zima   přišla   až   v    únoru  
        
 

       Strana 97 
 
 
a činila potíže hlavně v dopravě sněhovými závějemi. 
Jaro bylo studené a dokonce 10. – 12.května napadal 
sníh a roztál až 13.května. Skutečně pěkné počasí   
bylo pouze poslední týden v červenci a první týden 
v srpnu. Září bylo proměnlivé a pak už bylo pěkně je-
nom týden v říjnu. Začátek prosince se ohlásil 25°C 
mrazy a napadlo 30 cm sněhu. 
Pro rok 1978 se s Vámi loučím s tím, že na Silvestra 
odpoledne byla teplota ve stínu +9°C a na Nový rok 
1979 v 9 hodin je na slunci -15°C.  
 
 
 
     kulaté razítko MNV     podpis 
                                                               Ostrov n. Osl.         Mrázek 
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1979 
 
 Rok 1979 není rokem význačnějších výročí. Je to 
rok s běžným životem, bez velkých událostí, se studeným 
létem a teplým podzimem. 
 Již v dubnu se dokončuje navážení prostranství   
„za mlýnem“. Před třiceti roky v těchto místech tekla 
řeka do které se vlévaly dva náhony, které přiváděly 
vodu pro pohon mlýna a pily. Byla zde také louka zvaná 
„vejpustek“, přidělovaná nájemci obecních kozlů. 
Posledních deset let zde bylo smetiště. Buldozer JZD 
prostranství upravil a mladí za pomoci některých otců 
sebrali kamení. Nákladem JZD zde byla zasetá tráva a 
zavláčena. Místo slouží především sportu a také 
požárníkům, kteří zde staví svoji překážkovou dráhu. 
 Do budoucna se zde plánuje stavba veřejných 
budov. Hlavní přínos je ve zvelebení obce. 
O dalším zkrášlení obce se zasloužilo sloučené Mysli-
vecké sdružení Ostrov-Obyčtov. V polovině listopadu, 
během celého týdne, za pomoci mechanizace JZD 
odstranili zchátralý dům čp.58. Byl to dům po Klemen-
tu Novotném, který po druhé světové válce odjel 
osidlovat pohraničí. Tyto práce nezlepšily jen vzhled 
obce, ale  odstranily  také  nebezpečné  místo silničního 
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provozu. Finanční zisk z této akce použije MS ke své 
činnosti. Konečná úprava je plánovaná na příští rok. 
 
 Slavnostním zasedáním MNV byla dne 21.prosince 
otevřená nová mateřská škola. Na tuto schůzi byli 
pozváni občané pozvánkami rozeslanými MNV. Schůzi 
řídil tajemník MNV Jan Pól ze Suků. Po slavnostních 
projevech se přítomní odebrali do nové mateřské školy. 
Připomeňme si, že je to po budově MNV, prodejně 
Pramene, novém kině a místním hřbitově další vý-
znamná stavba, která bude sloužit občanům, hlavně 
tedy dětem naší obce. 
V této souvislosti mi dovolte poznámku: Zdaleka ne 
všichni občané se na těchto stavbách podíleli svou 
pomocí, ale vyžadují podíl z výsledku jako ostatní a 
také ho dostávají. 
 
 Rada MNV svolává poslance a agitační dvojice, 
aby společně zajistili úkoly MNV. Jde hlavně o brigád-
nickou pomoc při stavebních akcích a jarním úklidu, 
sběr železa a pod. Ve sběru šrotu byl na naši obec 
vypsán velký úkol, který se nepodařilo splnit. MNV ta-
ké pomáhá řešit potíže v zásobování elektrickou ener-
gií, které se dostavily na počátku roku. Občané  to po-
cítili nejen občasným výpadkem elektřiny a podstatným 
omezením    televizního    vysílání,    ale    i    omezením  
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veřejného osvětlení obce. Potíže se podařilo zdárně 
zvládnout. 
 
Z jednotného zemědělského družstva: 
 JZD Pokrok Radostín nad Oslavou, do kterého 
náleží i naše obec se s většinou úkolů vypořádalo 
dobře. Nesplněna zůstala dodávka mléka a také výnos 
brambor byl nižší než by bylo potřeba. Hlavní podíl   
na těchto výsledcích má počasí. Skutečné léto s vysoký-
mi teplotami připadlo na květen a první týden 
v červnu. Toto období bylo velice teplé a suché a tím 
byla zbrzděna zemědělská vegetace. Upřímně řečeno, 
který rok bylo počasí takové, jaké si je představujeme. 
 
Z činnosti složek Národní fronty: 
 Kromě svých pravidelných akcí uspořádali 
požárníci maškarní průvod obcí s názvem „Bejvávalo, 
bejvávalo“. Tato akce se setkala s velkou pozorností 
občanů a to nejen místních. Sbor měl také větší akci, 
ne v likvidování požáru, ale čerpal vodu z veřejných 
budov ve Žďáře n.Sáz. po průtrži mračen dne 4.září. 
 
 Svaz žen uspořádal přednášku v zasedací síni 
MNV. Přednášela odborná lékařka z novoměstské 
nemocnice z oddělení kožního. Její výklad se setkal 
s velkou pozorností.  Také diskuse o kožních nemocech 
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se protáhla do pozdních večerních hodin. 
Ženy se také, mimo jiné, zapojily i při jarním úklidu. 
Zajistily okopání a vyplení růží a okrasných keřů na 
novém hřbitově. 
 

Zajímavosti: 
 V tomto roce byl v naší republice zaveden „letní 
čas“. Tato změna spočívá v tom, že se o hodinu posu-
nou hodiny dopředu a to od půlnoci na přelomu měsíce 
března a dubna. V 1 hodinu po půlnoci 1.října             
se potom vrátí zpět o hodinu. V podstatě se tímto 
opatřením snižuje spotřeba elektřiny. Pro některé 
občany to přinese hodinu volna odpoledne navíc,      
pro  zemědělce  naopak  více  práce. 
 Staletý jilm „u mlýna“ evidovaný a chráněný  
státem podlehl zákeřné chorobě „grafioze“. Tato 
choroba v posledních deseti letech zničila většinu 
vzrostlých stromů (jilmů) v obci. Prozatím nebyla 
nalezena možnost tuto nemoc zničit a tak hrozí       
těmto stromům úplná zkáza, což je pro obec, kde těchto 
stromů bylo hodně, velká škoda. 
 

 Asi poprvé v historii opustila naše kronika obec. 
Byla vybrána do celostátní kronikářské soutěže.     
Spolu s 25 kronikami z celého okresu byla vystavena na 
Zámku ve Velkém Meziříčí. Zde byl také vystaven 
doplňkový  zápis  k  únorovým  událostem  v  roce  1948 
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a jejich průběhu v obci. Zápis byl sestaven ze zápisů 
obecních rad z  let 1947-48 (zápisy jsou uloženy 
v okresním archivu). Doplňkový zápis se stal součástí 
této kroniky. 
 
  Sportovní akce nepřesáhly rámec minulých   
let. Za zmínku stojí lyžování. 20.ledna uspořádali 
rodiče pro děti lyžařské závody u nádraží. Soutěžilo    
se v pěti kategoriích za pěkného počasí a velké účasti 
dětí a rodičů. Po dojetí závodu dostali všichni startu-
jící párek a čaj. Vítězové pak pěkné ceny a upomínkové 
předměty. 
 
  
V letošním zápisu Vás seznámím s jednou komisí 
národního výboru: 
  Je to Sbor pro občanské záležitosti (dále jen      
SPOZ). Jeho základním posláním je věnovat pozornost 
významným výročím a jiným významným událostem 
v životě občanů, jako je uzavření manželství, narození 
dítěte a významné pracovní úspěchy. Tato skutečnosti 
popularizuje a dává jim důstojný rámec, čímž pomáhá 
utvářet kladný vztah občanů k naší společnosti. 
 Činnost sboru byla uzákoněna vládním usnese-   
ním roku 1963. Nová koncepce práce SPOZ byla schvá-
lena  usnesením  vlády  ze  dne  31.7.1974. V  naší  obci 
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byl sbor ustanoven v r. 1974 a jeho činnost započala 
ve druhém pololetí téhož roku. Kolektiv SPOZ byl se-
dmičlenný– Marie Filipová, Ludm. Pausarová, Eliška 
Hamříková, Jos. Mrázek, Frant. Poul, Ing.Jiří Pejchal, 
Ludm. Melicharová. Okresní poradní sbor byl nápo-
mocen při ustavování sboru v Ostrově. Zajistil také 
potřebné materiály, hlavně písemné, jako pamětní 
knihu, blahopřejné listy, kondolenční listy. Na vý-
tvarném ztvárnění pamětní knihy se podílel v prvních 
letech Frant. Vencálek   a  Bohuslav Kasal, kteří nebyli 
členy sboru. Pro vítání občánků vyhledala  s. Pausa-
rová  starodávnou kolébka od  Kudílků, kterou nechala 
opravit. Ušila do ní  polštářky a povlečení, vyšila 3 
ubrusy pro svatební obřady. Zakoupila dekorační vázy, 
vinné soupravy a 6 křesel. Úpravu zasedací síně pro 
obřady provádějí členky sboru. Z význačnějších akcí, 
jako vítání občánků nebo zlatých svateb je pořizována 
fotodokumentace. Od roku 1978 je členkou s. učitelka 
Alena Trkanová místo s. L. Pausarové a stará se o 
výtvarnou stránku pamětní knihy. Sboru byla přidělena 
vývěsní skříňka u prodejny Pramene. Je pravidelně  
obměňována,  aby  byli  občané  informováni o čin-
nosti sboru. 
 Krátká kulturní vystoupení při akcích a obřadech 
zajišťuje skupina žáků ZŠ v Ostrově, kterou  nacvičuje 
s.   ředitelka   Emilie   Homolová.    Od   roku      1978  
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jsou na vítání občánků zváni zástupci ZV ROH ze 
závodů, kde pracují rodiče novorozenců. Svou účastí    
a dárkem přispívají k  pěknému průběhu obřadu.        
Po volbách do Národní fronty v roce 1975 se stala 
předsedkyní SPOZ členka rady s.Marie Filipová. 
Činnost sboru je hodnocena 1x ročně v radě MNV        
a na plenárním zasedání MNV. 
 
Z činnosti: 
1. pravidelné zasílání gratulací–rodičům dětí 

   -jubilantům 61,65,70,75 let 
   -novomaželům 

2. osobní návštěvy jubilantů (80 let a starší) 
3. projevy při církevních pohřbech 
4. organizace občanských pohřbů 
5. kondolence místním rozhlasem a písemně 
6. vítání občánků 
7. konání jubilejních svateb 
8. přijetí žen předsedou MNV při příležitosti MDŽ 
9. účast na slibu jisker, pionýrů a předávání 

občanských průkazů v ZDŠ Radostín n.Osl. 
10. rozloučení s branci místním rozhlasem 
11. vítání prvňáčků 1.září do školy 
12. návštěva našich občanů v domovech důchodců 
13. jubilejní setkání 
14. pravidelné obměňování vývěsní skříňky 
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Činnost sboru byla vždy hodnocena kladně. S uznáním 
hovoří o provedených obřadech a akcích občané naší 
obce o čemž svědčí i děkovné dopisy zasílané na MNV. 
 
Statistika: do obce se přihlásilo 8 občanů 
   odstěhovalo se         14 občanů 
   narodilo se          12 dětí 
   zemřelo   9 občanů 
 
K 31.12. 1979 sídlí v obci Ostrov a osadě Suky 815 
obyvatel. 
Nová domovní čísla byla přidělena těmto občanům: 
 Havelka Jaroslav  čp.  202 
 Humlíček Petr   203 
 Melichar Vladimír  204 
 Obadal Jan   205 
 Cihlář Ladislav   206 
 Mateřská škola   207 
 
Na závěr letošního zápisu: 
V posledních měsících roku byla dána do provozu nová 
budova nádraží ČDS v Ostrově. Mechanická signaliza-
ce byla nahrazena elektrickou s centrálním ovládá-
ním. V prostorách celého nádraží je dobře slyšitelný 
rozhlas. 
     kulaté razítko MNV     podpis 
                                                               Ostrov n. Osl.         Milota 
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1980 
 

 
 Do zasedací síně na Místním národním výboru 
v Ostrově n. Osl. byla dne 20.března svolána slučovací 
schůze. Sloučeny byly MNV Ostrov a Obyčtov. MNV 
Obyčtov byl již dříve sloučen s  MNV Hodíškov a osa-
dou Kříby. Uvolněným předsedou nového MNV Ostrov 
nad Osl. byl poslanci zvolen dosavadní předseda MNV 
Obyčtov s. František Milota, který funkci od 1.dubna  
1980 vykonává. Je to od roku 1960 první politická re-
organizace týkající se  naší obce. 
 V  budově  MNV bylo dáno do užívání ústřední 
topení a vymalováno. 14.března proběhlo v zasedací 
síni jednání ohledně regulace Bohdalovského potoka.  
Je plánována od soutoku s Oslavou po budoucí nádrž 
„na dolech“. Podrobnosti z jednání nebudu uvádět, 
protože ve vodohospodářském  plánu na devadesátá  
léta pro jihomoravský kraj stavba této údolní nádrže 
není uvedena. 
 V březnu byly započaty přípravné práce pro   
stavbu televizního zesilovače vpravo silnice k Sa-
zomínu. 6.března vyhloubil „belorus“  JZD rýhu a  
17.března byl do ní uložen elektrický kabel. 17.června 
byl  pomocí  dvou  jeřábů  vztyčen   stožár.  Vlastní čin- 
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nost zahájil vysílač po několika úpravách na prvním 
televizním programu v měsíci říjnu. 
 Začátkem roku zahájil n.p. Silnice přípravné práce 
na rozšíření silnice 1.třídy mezi Ostrovem a Sazo-
mínem. Byl navezen materiál a pokryt prozatímním 
povrchem 
 JZD Pokrok se sídlem v Radostíně n. O. postavilo 
nové garáže ve středisku těžké mechanizace v Ostrově. 
Pro zemědělce tento rok nebyl příznivý, a proto také 
výnosy nepřesáhly průměr. Přesto je naše družstvo, ke 
kterému z  našeho MNV náleží Ostrov, Obyčtov a Suky, 
v porovnání s ostatními družstvy hodnoceno dobře. 
Pracovníci družstva odstranili stará dřevěný mostek 
přes řeku Oslavu a nahradili ho novým kovovým.           
I nadále platí, že díky zastoupení naší obce ve vedení 
družstva má MNV v družstvu podporu. 
 Stavební ruch obce je soustředěn hlavně v obvo-   
du kolem mateřské školy, kde je před dokončením 
šestibytovka a další rodinné domky jsou ve výstavbě. 
Mimo to se mění i stará část obce přestavbami nebo 
odstraňováním schátralých domů. 
 Z kulturních akcí mimo jiné stojí za zmínku  -  
kácení máje s  tanečním výletem, dětský karneval 
s průvodem obcí a první vánoční besídka dětí 
v mateřské škole. 
 Ze   sportovních   akcí    pak  účast   šesti  sportovců   
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na lyžařských závodech „Jizerská padesátka“ a tvrdá 
příprava požárního družstva žen na kvalifikační zá-
vody na mezinárodní soutěž v NSR, kam se však, k velké 
lítosti, ženy neprobojovaly. 
 
Statistika: 
K 31. prosinci má Ostrov 812 obyvatel. Z toho osada 
Suky 64. Narodilo se 8 dětí (4 ž. a 4 m). Zemřelo 11 
občanů (3 ž. a 8 m.), přistěhovalo se 18 lidí a odhlásilo 
13 občanů. Bylo uzavřeno 6 sňatků. 
 
Stručně o obcích, které jsou součástí nově vytvořeného 
MNV v Ostrově: 
 
 
H O D Í Š K O V 
 
 Nejstarší zprávu o této obci známe z roku 1417,   
kdy Vilém z Pernštejna, Smil z Býtova a Milota se Zik-
mundem z Křižanova urovnávali spor mezi žďárským 
opatem Janem Čeňkem z Lipého pánem to na Novém 
Městě. 
 Obec leží v nadmořské výšce  585 m  a skládá  se ze 
dvou částí, rozdělených rybníkem. Část na pravém 
břehu potoka je mladší a dříve zde býval vejpustek. 
Místem prochází silnice z Hlinného do Bohdalce posta-
vená  roku 1882,  na  kterou byla napojena  roku  1903 
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silnice do Obyčtova. V posledních letech byla silnice z  
Obyčtova  do  Hlinného   přestavěna, rozšířena  a  polo-
žen nový povrch. Zároveň se stala silnicí hlavní. Auto-
busové spojení má obec několikrát denně na linkách  
Křižanov - Žďár n.Sáz. a Ostrov n.O.- Nové Město n.M. 
Vlakové spojení má nejblíže v Ostrově, kde má i poštov-
ní doručovací úřad. Obvodního lékaře navštěvují občané 
v Novém Městě n. M. 
Škola byla otevřena 16.září 1886. Do té doby navštěvo-
valy hodíškovské děti školu v Obyčtově a kříbské v Boh-
dalci. V současné době je škola opět prázdná a děti již 5 
let do školy dojíždějí – menší část do Obyčtova a větší 
část do Bohdalce. 
Farnost má obec v Obyčtově, kde pohřbívá své zesnulé. 
Kaple byla dokončena v roce 1877 podle projektu Aleše 
Linsbauera, jehož rod byl od začátku 19.století majite-
lem rychty nazývané zde dvorem. Tímto architektem byla 
také v roce 1880 postavena továrna na výrobu škrobu, 
jako první podnik svého druhu v kraji. Během posled-
ních let byl provoz škrobárny zmodernizován a je sou-
částí oborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod. 
Bývalý „dvůr“ je součástí podniku Velkovýkrmny Praha 
a náleží k  němu i většina zemědělské půdy v  ka-      
tastru  obce. 
Obecní veřejná knihovna je v činnosti od roku 1920. 
 Požární  sbor  byl  založen  v  roce  1921  jako  sbor  
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dobrovolných hasičů. 
Zvláštní část obce tvoří osada Kříby, postavená necelé 
2 km od obce u silnice do Bohdalce. Tvoří ji 4 domy, 
z nichž jsou 3 obydleny a čtvrtý, bývalá zájezdní 
hospoda, je rekreační chalupou. Osada nemá histo-
rických zajímavostí. První dům si zde na panské půdě 
„U k říbu“ postavil Ignác Novotný v roce 1803 a dostal 
hodíškovské číslo 33. 
V roce 1900 je v obci Hodíškov chováno: 
19 koní, 195 kusů skotu, 27 koz, 78 vepřů, 480 slepic, 
84 husy, 16 kachen, 15 včelstev. 
 Obec se v roce 1977 politicky sloučila s Obyčtovem 
a v tomto svazku přešly dne 1.dubna 1980 do MNV 
Ostrov nad Oslavou. 
 
Statistika : 
 
V r.1782 měla obec 207   obyvatel         ve 30 domech      
 1840 293 153 ž., 140 m. 38 
 1880 309 161 ž., 148 m. 47 
 1890 330 174 ž., 156 m. 50 
 1900 292 159 ž., 133 m. 44 
 1921 231 120 ž., 111 m. 42 
 1980 187   52 
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O B Y Č T O V 
 
  První zmínku o obci máme z roku 1341 a jako 
často i zde šlo o spor mezi majiteli o desátky z  jisté   
části pozemků náležejících k obci. 
Ves leží v nadmořské výšce 531 m a její starší část    
leží na levém břehu řeky Oslavy. Na pravém břehu se 
rozkládá nová část obce, postavená z převážné části 
v posledních dvaceti letech. 
Silnice do Ostrova byla postavena z bývalé vozové cesty 
v roce 1912. Úplně novou podobu dostala během stavby 
železnice a následných úprav v  letech 1950-1955. 
Poslední úsek bývalé silnice, z něhož zůstal jen most 
přes Hodíškovský potok, byl přestavěn v roce 1979-80. 
 Dnešní opravená budova školy byla dostavěna roku 
1893 na bývalé školní zahradě před starou školou 
z roku 1852. 
Fara, samozřejmě ne tak jako ji známe dnes, se připo-
míná v roce 1390, kdy obyčtovský farář údajně neo-
právněně pobíral desátky z osady Kosova. Tato osada i 
ves Bolešín, ležící na hranicích s Ostrovem, byly již ro-
ku 1481 opuštěné. 
Z historických památek si připomeňme barokní kostel, 
který byl podle návrhu Jana Santiniho postaven 
žďárským opatem Václavem Vejmluvou v roce 1735. 
Jeho   půdorys  představuje   želvu. Brzy  po  dokončení 
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se stal poutním místem, kam o pouti směřovaly průvo-
dy z celé Vysočiny. Zúčastňovalo se jich více jak 4 000 
osob. 
Požární sbor byl založen v roce 1888. 
Obecní knihovna byla založena roku 1920. 
Družstevní lihovar byl postaven u Rychtářova mlýna    
a Padalíkovy škrobárny v roce 1912. 
Vodovod byl v obci vybudován z lesa Zálomy v roce 
1931 a bylo při něm zřízeno 8 nadzemních hydrantů. 
V  témže roce byla obec připojena na elektrickou 
energii. 
Z  velkých požárů  byl  nejhorší  ten, který vznikl 
11.května 1907. Zahořelo ve stodole domu čp. 16 mezi 
2. a 3.hodinou ranní. Za podpory silného větru zničil 
požár domy  č. 17, 18, 20, 22,  kostel s věží, farou, 
školou a dále domy č. 27, 30 a 48. S velkou námahou, 
za podpory požárních sborů z Jam a Radostína, byla 
uchráněna horní část obce. Poslední požár  vypukl 
6.září 1980 ve 21 hodin. Byla zničena ocelokolna        
se senem a slámou, majetek zemědělského družstva 
Pokrok. 
K obci patřily také hájenka Polák se dvěma domy, 
Frélichův mlýn se dvěma domy a Rychtářova škrobár-
na s lihovarem. V současné době je na Poláku obydlen 
jeden  dům  dvěma  rodinami lesních dělníků  a   druhý  
slouží   jako   rekreační  chalupa.  Frélichův   mlýn   byl 
 
 

       Strana 113 
 
 
po roce 1955 rozebrán na stavební materiál i s hospo-
dářskými budovami. Také druhý dům byl zbořen a na 
jeho místě byla postavena v roce 1975-80 rekreační 
chata. Provoz lihovaru byl po roce 1950 zrušen a dnes 
je využíván hlavně sklep Jednotným zemědělským 
družstvem Radostín n.O. V obytné budově bývalého 
mlýna bydlí rodina Novákových. 
K farnosti připadají obce Vatín, Sazomín, Hodíškov      
a Suky a proto byl v roce 1954 postaven  nový hřbitov. 
 Nová požární zbrojnice a obchod se smíšeným 
zbožím byly postaveny v letech 1970-1975. 
 JZD bylo založeno 4.dubna 1955 a prvním předse-
dou byl zvolen František Milota z Obyčtova. První 
družstvo mělo 10 členů a 35 ha půdy. 20.ledna 1974    
se sloučilo s družstvy Vatín, Sazomín do JZD Pokrok 
Ostrov nad Oslavou, aby společně přešly 10.ledna 1978 
do JZD Pokrok Radostín n.Osl. 
 
Statistika: 
V r.1787 měla obec 327   obyvatel ve   46 domech      
 1870 571 95 
 1921   70 
 1976 375 
 
     razítko                          podpis 
                                                    Místní národní výbor 
                                                      Ostrov n./Oslavou          Milota 
                                                   okres Žďár n.Sázavou  
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1981 
 

 
 Nadcházející volby do zastupitelských orgánů 
předznamenávají činnost v obcích sloučených do MNV 
Ostrov. 
Předvolební schůze byla svolána 12.května do zasedací 
síně MNV v Ostrově n.Osl. Byl zhodnocen minulý vo-
lební program a hlavně byl diskutován nový, na příští 
volební období. 
V Ostrově je to stavba nové požární zbrojnice, přestav-
ba Sokolovny, vodovod, kanalizace v novém stavebním 
obvodu u mateřské školy. Jako novinku, uvedl s. 
Chalupa Josef, stavbu restaurace v patronaci SD Jed-
nota Velké Meziříčí. 
V Obyčtově je ve volebním programu kanalizace a 
dobudování zahradního výletiště v zahradě bývalé 
rychty. 
V Hodíškově pak jako hlavní úkol zůstává – stavba 
vodovodu  pro  obec. 
 Této schůzi předcházelo  plenární zasedání. 
Vlastní volby byly zahájeny 5.června ve 12 hod. a 
skončily 6.června ve 14 hod. V Ostrově zasedala  
volební komise v  zasedací síni MNV. Obyčtov-           
ští  občané   volili  ve  školní  budově   a    v    
Hodíškově  
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byla volební urna v požární zbrojnici. 
 
Do Okresního národního výboru ve Žďáře n. Sáz.. byla 
zvolena – Anna Trčková z Obyčtova – členka JZD. 
 
Do místního národního výboru byli zvoleni poslanci : 
 Burianová Zdeňka, 33 let - učitelka MŠ z Hodíškova 
 Filipová Marie, 49 let - učitelka ZDŠ z Ostrova 
 Havelková Zdeňka, 43 let- ředitelka MŠ z Ostrova 
 Humlíčková Jana, 28 let - pracovnice MNV z Ostrova 
 Chalupa Josef, 58 let - zámečník z Ostrova 
 Juda Bohumil, 44 let - řidič z Obyčtova 
 Juda Zdeněk, 23 let - zedník z Obyčtova 
 Judová Anežka, 31 let - úřednice z Obyčtova 
 Karásková Frant., 38 let - členka JZD z Ostrova 
 Košťál Stanislav, 38 let - zootechnik z Hodíškova 
 Kovář Karel, 31 let - člen JZD z Ostrova 
 Kozel Stanislav, 33 let - člen JZD z Ostrova 
 Krejčí Jan, 41 let - člen JZD z Ostrova 
 Kudílková Alena, 36 let - úřednice z Ostrova 
 Marek Milan, 29 let - zásobovač STS z Ostrova 
 Milota František, 38 let - obkladač z Obyčtova 
 Orel Jan, 30 let - člen JZD z Obyčtova 
 Papáček Jan, 33 let - dělník z Obyčtova 
 Pejchal Jiří, 35 let - předseda JZD z Ostrova 
 Pelikán Jaroslav, 45 let - řidič z Ostrova  
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Pelikánová Věra, 38 let  - účetní JZD z Ostrova 
Pol Jan, 51 let - stroj.zámečník ze Suků 
Poul František, 48 let - zootechnik JZD z Ostrova 
Ptáček Josef, 36 let - pracovník ONV z Ostrova 
Ptáček Ludvík, 42 let - člen JZD z Ostrova 
Sobotka Jan, 44 let - řidič z Ostrova 
Stachová Anna, 35 let - úřednice z Hodíškova 
Straka Milan, 30 let - stroj.zámečník z Obyčtova 
Straka Rudolf, 46 let - stroj.zámečník z Ostrova 
Straka Zdeněk, 23 let - traktorista z Hodíškova 
Šacl Stanislav, 43 let - obražeč z Ostrova 
Vencálek František, 40 let - technik z Ostrova 
Vencálek Vladimír, 40 let - opravář z Ostrova 
Veselá Helena, 38 let - prodavačka z Ostrova 
Vostálová Růžena, 38 let - učitelka MŠ z Ostrova 
 
Občané našich obcí odvolili ve valné většině již v pá-     
tek. Volební místnosti byly vyzdobeny a voličům  
zahrály dvě hudby a místní rozhlas. V Ostrově byla 
vystavena   fotodokumentace  kroniky  obce. 
Ustavující schůze rady MNV a schůze nového národ-
ního výboru se konala 30.června v zasedací síni MNV. 
 
Časné a teplé jaro ovlivnilo i začátek brigádnic-          
ké činnosti občanů. V  Ostrově byl 15.březen posledním 
dnem  pro dům čp. 60,  který  obec  koupila v roce 1938 
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od A. Hromkové za 30 000 Kčs. V průběhu let se zde 
střídali nájemníci. V dalších částech budovy byly různé 
služby jako holírna, opravna obuvi, sběrna mléka, sběr-
na prádla pro čistírnu. Od konce války až do otevření 
železnice měl v tomto domě garáž autobus linky Ostrov-
Brno-Ostrov, který ráno v 5 hod vyjel do Brna přes 
Bobrovou a večer v 19 hod se vrátil. Řidič i průvodčí 
přespávali v obci. 
Další brigádnická činnost se soustředila na vybudování 
kanalizace v nové části u mateřské školy a budování 
hřiště na tenis u sokolovny s oplocením. 
Požární sbor vyvíjí velké úsilí o získání povolení na 
stavbu nového požárního domu. Že tato snaha měla 
úspěch svědčí schůze rady MNV 20.září, na které byla 
proti jednomu hlasu rozhodnuta stavba „hasičárny“ 
před stavbou sokolovny. Věřím, že v zájmu celé obce se 
podaří zajistit stavby obě. 
 Za posledních 15 let byla postavena– budova MNV, 
mateřská škola, hřbitov, přestavěno kino, opravena 
škola a kostel, zbudovány tři úseky kanalizace, chod-
níky, parčík,  hřiště  na  kopanou, dvě hřiště na tenis. 
Byly zbourány tři zchátralé domy. To vše dobrovolnou 
prací občanů. 
V Obyčtově se brigádnická činnost soustředila na 
stavbu tanečního parketu v zahradě u bývalé rychty. 
Tuto   akci    zajišťují    především   požárníci.   Sběrem  
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kamene na  polích  JZD Pokrok si  zajistili materiál pro 
stavbu a zároveň mechanizační a jinou pomoc od JZD. 
Stavebníci v nové části obce vybudovali kanalizaci. 
U řeky Oslavy byl zahrnut starý rybník a na toto 
prostranství byly přeloženy pouťové atrakce, které       
se nejméně  100 let  soustřeďovaly  v prostorách u kos-
tela a školy. Po dobu pouti zde byl umístěn přenosný 
taneční parket. 
V Hodíškově se občané soustředili na stavbu vodovodu 
z trati Chlumek. Práce byly zahájeny sondáží a výko-
pem studní se zjišťováním vydatnosti pramenů. V býva-
lém dvoře se rozšiřují kulturní místnosti o vinárnu. Ta-
ké v Hodíškově jsou nejčastějšími brigádníky požárníci. 
 
 36.výročí osvobození naší vlasti bylo i letos uctěno 
kladením věnců u pomníku padlých. Za pěkného počasí 
a široké účasti občanů byl průvod uspořádán dne 
8.května navečer. 
 Sbor pro občanské záležitosti mimo jiné akce  
zajistil 22.listopadu „zlatou svatbu“ manželům Peliká-
novým čp.127 z Ostrova. Při této oslavě přišla zahrát a 
zazpívat rodina Bartošova. Toto vystoupe-ní se velice 
líbilo, vždyť také p. Anna Bartošová se svým otcem a 
synem úspěšně vystoupila v televizním programu „Zpívá 
celá rodina“. Oslavencům – manželům Pelikánovým 
poděkoval  za  dlouholetou  práci,  za  MNV  člen  rady, 
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František Vencálek. 
 V říjnu byla odstraněna koruna starého suchého 
jilmu u mlýna, protože padající větve ohrožovaly 
občany a provoz na silnici. Dřevo bylo dáno na otop  
do mateřské školy. 
V tomto měsíci byla obnovena činnost provozovny ho-
ličství a bylo dáno do provozu i kadeřnictví v budově 
MNV 1 x za týden. 
Na konci roku projednávala rada MNV žádost svazáků 
místní organizace o zapůjčení sokolovny na oslavu 
Nového roku. Žádost byla zamítnuta pro velice špatný 
stav budovy. Předseda MNV pomohl zajistit sál v sou-
sedním Sazomíně. 
Plyn pro kuchyňské sporáky na propan-butan je 
vydáván podle rozpisu 2x měsíčně přímo výrobcem u 
požární zbrojnice. 
 
 JZD Pokrok pěstovalo obiloviny na 1 682 ha. 
Zaseto bylo již 8.dubna a žně byly ukončeny 19.srpna. 
Průměrný výnos byl -  4,31 tun z ha.  
Brambory byly zasázeny do 20.dubna na 570 ha. 
Sklizeň se vlivem špatného počasí protáhla až do konce 
října. Bylo dosaženo druhého největšího výnosu v re-
publice 33,11 tun z ha, při 80 ha ranných odrůd s výno-
sem 15,98 tun z ha. 
V Ostrově byla  postavena  v  objektu  družstva  čerpací 
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stanice na pohonné hmoty v hodnotě 594 000 Kčs. 
V Obyčtově pokračovaly práce na rekonstrukci vyhoře-
lé kolny. 
Průměrná měsíční mzda družstevníka za tento rok 
činila  2 333 Kčs. 
 
Zajímavosti : 
Některé dny jsou v našich obcích pestré, jako třeba 
18.červenec. V Ostrově se v jednom dni konaly: pohřeb 
prof.Melicharové, svatební hostina v hostinci čp. 38 a 
dětský karneval u mlýna, který přerušila bouře s výpad-
kem elektrického proudu. 
Větší bouře byla jen 3.července v 18.20 h. a byla jí po-
stižena území několika okresů na Moravě. V nové čtvrti 
v Ostrově „na kopci“ zasáhl blesk komín v čp. 159 a 
rozrazil ho. Způsobil jen velký nepořádek v domě a po-
škodil telefonní přístroj majiteli i okolním sousedům. 
 Čápi se vrátili do svého hnízda na dílnách JZD 
10.dubna a svedli o něj boj. Jednomu z vetřelců bylo při 
boji zlomeno křídlo a padl do oleje. Pracovníci dílen 
čápa očistili. Jan Obadal mu křídlo amputoval a po do-
časném pobytu u Kudílků, byl čáp dán do ZOO v Ji-
hlavě. Náš pár čápů vyvedl 3 mladé. 
Deštivý podzim měl vliv na růst hub, které bylo možno 
nasbírat ještě v druhé polovině října. 
 

 
       Strana 121 
 
 
Statistika: 
Celkem se přihlásili 3 občané. 2 do Ostrova, 1 do 
Obyčtova. Odhlásilo se 27 občanů, z toho 15 z Ostrova, 
3 z Obyčtova a 9 z Hodíškova. 
Narodilo se 12 dětí- 7 chlapců a 5 děvčat, z toho 
v Ostrově 8, v Obyčtově 3 a v Hodíškově 1. 
V Ostrově zemřelo 6 občanů, v Obyčtově 1, v Hodíš-
kově 4. 
Do stavu manželského vstoupilo 10 párů, rozvedeno by-
lo 1 manželství. 
Oproti loňsku ubylo v Ostrově 11 obyvatel, v Hodíškově 
12. V  Obyčtově zůstal počet obyvatel stejný. 
K 31.12.1981 mají naše obce : 
Ostrov s osadou Suky 812 obyvatel- 427 žen, 385 mužů. 
V samotné osadě Suky žije   57 obyvatel. 
Obyčtov zaznamenal změnu pouze v pohlaví, o 1 osobu 
ve prospěch žen, kterých je 196, mužů 187, tedy celkem 
383 obyv컠Лelé. 
V Hodíškově s osadou Kříby má domov 177 občanů, 
z toho 88 žen a 89 mužů. 
 
 
                        velké kulaté razítko             podpis 
                                                   Místní národní výbor 
                                                       Ostrov nad Osl.          Milota 
                                                 okres Žďár nad Sázavou  
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1982 
 
 
 
 Od 1.ledna tohoto roku byla převzata správa      
kina MNV Ostrov do správy kina „Vysočina“ ve Žďáře 
n.Sáz. Je to třetí provozovatel od roku 1927, kdy bylo 
první kino v Ostrově zřízeno. 
 Jihomor. KNV nedoporučil začátkem roku stav-    
bu rodinných domků v Ostrově, protože nebyly do-
končeny inženýrské sítě. MNV proto zadalo okamžitě 
podklady k projekci Stavebnímu podniku ve Žďáře, 
který zahájil zpracování této dokumentace. 
 Novým členem rady MNV, na místo Stanisl. Kozla 
z Ostrova, se stal poslanec Zdeněk Straka z Hodíškova. 
 Přes stížnost občanů na nebezpečnost chůze     
okolo skladu ZZN, zamítl odbor místního hospo-  
dářství  při  ONV  Žďár  žádost  MNV  o  demolici. 
 Snižování limitu nafty postihlo také vozidla         
MNV. Jednáním s ONV byl zajištěn nejnutnější do-    
voz materiálu a pitné vody do mateřské školy. 
1.července přešla správa MŠ v Ostrově z MNV na JZD 
pokrok v Radostíně. 
 Z podnětu MNV Ostrov bylo vyvoláno řízení          
za spoluúčasti zástupců ONV a  KNV se zástupci 
Jihomoravských  vodovodů  a   kanalizací v Brně a pro- 
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vozu Žďár. V původním projektu je naše obec   
součástí vodovodní sítě z Mostiště. Zástupci JmVAK 
vznesli námitky proti napojení Ostrova. Jako důvod 
uvádějí změnu norem spotřeby vody na osobu,       
takže původní plánovaný průtok vody již nemá stačit. 
Jednání bylo nakonec úspěšné pro obec, díky     
vydatné pomoci pracovníka ONV Žďár odboru 
vodního a lesního hospodářství s.Ing. Havla. Projekto-
vý úkol byl zadán s výhledem  zahájení  prací v  ro-     
ce 1984. Věříme, že tento pokus nedopadne ta         
jako ty předešlé, příkladně sondy v Kněževeských 
lesích a nebo ztráty finanční i pracovní na  vý-     
stavbě  bohdalovského vodovodu, který u nás měl 
končit. 
 V Obyčtově byl pracovní zájem občanů   
soustředěn na stavbu kanalizace. V  horní části        
obce byly položeny první metry nového úseku.           
Ve stavebním obvodu byly práce na kanalizace 
dokončeny. 
Ve škole byl zřízen nový rozvod elektrického proudu    
a okolo budovy udělány terénní úpravy. 
Na tanečním parketu u „rychty“ se  práce soustře-      
dily na oplocení. 
V práci pro obec jsou nejaktivnější požárníci 
s předsedou Janem Trčkou čp.94. 
 V  Hodíškově   pokračovaly   drobnější   práce   na  
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stavbě vodovodu. Hlavní práce na tomto úkolu na 
hodíškovské občany teprve čekají. 
V bývalém dvoře se přeměňují další plochy na 
společenský dům. 
 
  V  únoru  je  stavební  komisí  MNV Ostrov         
a  zástupci  požárního  sboru  vybrán  pozemek          
pro stavbu nové požární zbrojnice. Zároveň je       
zadán požadavek Projektovému úřadu v Jihlavě na 
zhotovení plánu. Lhůta dodání projektu byla stano-  
vena  na  1  rok. 
  V březnu  probíhají v  radě  MNV jednání o 
opravě sokolovny. Po prvních schůzích byl rozsah 
oprav určen v přestavbě sociálního zařízení, výmě-     
ně oken a dveří, okapů a nové venkovní i vnitřní  
omítce. Ještě než byly upřesněny všechny stavební 
změny, zahájili členové TJ Sokol 2.dubna se sou- 
hlasem MNV demolice havarijních částí budovy. 
Stavební komise se znovu sešla se zástupci rady      
MNV a JT Sokol k jednání o přestavbě 11.dubna. 
Do brigádnických akcí se v krátké době zapojila celá 
řada občanů, převážně středního věku. Pracovní   
tempo bylo takové, že než byly dohodnuty            
všechny změny byla již stará budova demolována          
a okolo stály nové zdi přísálí. Stavební komise 
rozepsala  služby  na   stavbě  na  své  členy  a   některé  
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poslance. Manželé Pausarovi vedli převážnou      
většinu evidence. Také brigádnické hodiny rodičů 
majících  děti  v mateřské  škole  převedlo  MNV  na 
tuto stavbu. 
 
Skutečný přehled prací na přestavbě sokolovny: 
 duben –  demontáž osvětlení, sportovního zaří- 
  zení, opony, horizontu a závěsů, trhá- 
  ní  podlahy. Demolice  WC  a   přední 
  části, betonáž základů pro přístavbu. 
 květen - v první části května byla zahájena            
  výstavba zdí přísálí. Po jejich dokon- 
  čení byla rozebrána krytina a vazba 
  budovy. Potom následovala demolice  
  všech starých  zdí a okamžité budová- 
  ní základů, které byly do konce měsí- 
  ce hotovy. 
 červen -   do 10.   jsou postaveny zdi pod panely 
  přísálí,  které jsou hned položeny 
  a pak se dozdívaly ostatní zdi. Stav- 
  ba patra začala 19.6. 
 V červenci a srpnu stavba pokračovala, ale velmi  
  pomalu. Důvodů bylo více. Hlavně vázla 
  organizace a připravenost materiálu. 
      září-  stavba se  rozběhla opět jako  na  jaře 
  a  v  polovině   měsíce  byly  položeny 
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  krovy na přísálí a 29.9. i na sál. 
 V říjnu byla přibita poslední prkna na střechu 
  a celá budova byla pokryta plechem  
  klempíři JZD. 
 Do konce roku byla zabudována okna a zaháje- 
 ny práce na zateplování stropů. 
 
Občané, kteří odpracovali nejvíce brigádnických 
hodin na sokolovně: 
  1. Pausarová Ludmila    čp. 146 801,5 h 
  2. Klusáček Josef       43 523,5 
  3. Brunst Rudolf       90 341,5 
  4. Krones Josef       72 292,5 
  5. Pausa Josef     146 265 
  6. Straka Rudolf     174 159,5 
  7. Pelikán Jaroslav     158 155 
  8. Chalupa Josef     152 151 
  9. Vencálek František     172 147,5 
10. Kudílek Jan     163 147 
11. Šidlo Josef      121 130,5 
 
V naší obci bylo na brigádnických akcích odpracováno           
celkem 12 363,5 hodin. Je zde zahrnuto bourání čp. 87, 
oprava školy, údržba parku, kanalizace a komunikace 
v novém stavebním obvodu. Na generální opravě 
sokolovny bylo odpracováno celkem 9 889,5 hodin. 
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Z toho mládež do 18ti let – 844 hod, ženy - 975,5 hod. 
 
 V   neděli    4.července   uspořádala   ZO   SPO 
v Ostrově n.O. oslavy 90. výročí založení  požárního 
sboru. Program byl zahájen o půl deváté budíčkem. 
Učinkovala  dechová  hudba  ze  Žďáru.  Slavnostní 
schůzí  dopolední  program  končil.  Odpoledne  po 
slavnostním  uvítání  hostujících  požárních sborů         
u  zbrojnice  odešly  sbory  na  sportoviště                 
„za mlýn“. Zde  program  pokračoval  projevy   zástup-
ců KV požární  ochrany  a MNV Ostrov. Po ukázkách 
výcviku  požárních  družstev  mužů , žen  a  mládeže 
pokračoval  taneční  zábavou na  parketu v zahradě 
mlýna.  Této  oslavě  nepřálo  počasí, bylo poměrně 
chladno  se  silnými  dešťovými   přeháňkami.  Také 
v organizaci  to často  zaskřípalo,  což  u  požárníků  
nebývá běžné. 
 
 Na výroční členské schůzi JZD  Pokrok,  konané      
v  Hamrech,  se  rozloučil  s družstevníky dosavadní       
předseda  Ing. Jiří Pejchal  z Ostrova,  aby  převzal  
místo ředitele Okresní zemědělské správy Žďár.              
Současně  se  představil  nový  předseda  Ing. Karel       
Růžička  CSc,  který  do  této  doby  zastával  funkci        
ředitele  Agrochemického  podniku Žďár.  Na  místo      
Ing.    Adolfa    Pečínky,    který   byl    pověřen    funkcí 
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předsedy JZD Křižanovsko, byla pověřena funkcí 
agronoma JZD Marie Ptáčková z Radostína. 
 V  družstevním sektoru byla v  Ostrově dokončena  
stavba   kooperačního  skladu  náhradních  dílů             
v  čp.36. Tato  budova byla do konce roku  předána        
do užívání. V areálu těžké  mechanizace byly posta-      
veny  tři  další  přístřešky  a  garáže  pro  stroje  druž-      
stva. 
V  Obyčově byly  započaty práce  na oplocení družstev-
ních objektů. 
Někteří  družstevníci  z  radostínska  jsou   rozmrzelí      
ze  skutečnosti, že v  Radostíně  je  postavena budova      
vedení a  sušárna  píce a ostatní  se staví v Ostrově, 
takže řidiči sem většinou dojíždějí.Také stavba nové      
budovy sokolovny,  která  vyrostla z  ničeho nic, jim       
mnoho radosti neudělala. 
 
Výnosy obilovin: 
  pšenice ozimá  4,45 tun z ha 
  žito ozimé   3,64 
  oves    3,16 
  ječmen jarní   4,77 
  obiloviny celkem                4,54 
  brambory          27,29 
  hrách    2,88 
  řepa           70 
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Výroba obilovin mohla být ještě lepší, nebýt krupobití 
v katastru obce Kněževes, kde padaly kroupy o prů-
měru i nad 3 cm. Nebyla splněna výroba ozimého       
žita a ovsa. U jarního ječmene, kterého jsou nej-            
větší plochy, bylo dosaženo nejvyššího výnosu v okrese. 
Dodávka masa a mléka byla překročena, u masa           
o 8,7 t a mléka o 44 tisíc litrů. 
Jarní obiloviny byly zasety do 10.4. a žně za     
krásného počasí skončily 24.8., tak brzy zde žně       
ještě  nikdy  ukončeny  nebyly. 
Brambory byly zasázeny do 6.5. a sklizeň kombajny       
byla  ukončena  5.10. 
Protože se i nadále nemenší poškozování družstev-  
ního majetku, a to jak členy tak ostatními, usneslo       
se představenstvo JZD postihnout přistiženého       
člena družstva srážkou jedné obilní jednotky z  ná-   
roku  na  naturálie. 
 
Počasí : 
1.– 6.ledna byla obleva s vysokým stavem vody, pak 
ochlazení a sněžení. 30.–31.ledna rozploutí. Únor    
beze srážek, mrzne na holo. Březen – proměnlivo, 
sněhové  přeháňky,  sníh  hned  taje. Začátek dubna      
pěkný,  teplý.  8.–9.dubna  ochlazení,  sněhové  pře-       
háňky  a  ranní  mrazíky  do - 5ºC. Toto počasí trvá       
až   do  2.května,  poté  se  oteplilo. Do této doby nejsou   
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na stromech žádné listy. 5.května se dostavilo       
krásné počasí, hodně kvetly jabloně. 15.6. byl ranní 
mrazík -2ºC a okolo řeky v dolinách mírně pomrzly 
brambory. Druhá polovina června byla chladnější        
a deštivá. Červenec a srpen byly velice teplé, srážek 
bylo méně. V září byla velká tepla. Noc, ze 6. na   
7.září, byla bouřlivá. Deště sice mnoho nebylo, ale 
větru a blesků mnoho. Sucho trvalo do 23.září, potom 
se ochladilo s deštěm. Říjen a listopad střídaly dny 
krásné s  typicky podzimními, do 5.listopadu se       
běžně chodilo na houby. 6.a 7.listopadu přišly mrazy     
-6ºC. Prosinec byl vcelku teplý, trochu sněhu napadlo 
na Vánoce, ten se však do konce roku rozpustil. 
V souvislosti s počasím stojí za zmínku zřejmý konec 
záplav v okolí řeky Oslavy v obci při jarním tání,    
nebo při větších deštích. Začátkem listopadu provedl 
podnik Povodí Moravy vyčištění řeky stroji JZD.  
Koryto řeky bylo vyčištěno a prohrnuto od mostu na 
silnici k Radostnu až po nový hřbitov. Snížením  dna 
soutoku Veselského a Bohdalovského potoka se urych-
lil odtok vody a snížila hladina. Snad všechny překvapi-
lo velké množství různých druhů  ryb, které si  mohl   
při  čištění   kdokoliv nachytat. Na tyto práce má 
navazovat regulace Bohdalovského potoka až po     
hráz předpokládané nádrže „na dolech“. 
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Různé: 
 V Ostrově bylo k 31.12.1982 postaveno 5 rekreač-
ních chat v místech, kde se dříve říkávalo „na pastvi-
nách“. Zde je v tomto čase rozestavěno dalších 8 chat. 
Chalup, které se užívají k  rekreaci je v  obci 8                 
a 3 na Sukách. V katastru Obyčtova je 1 chata a přímo 
v obci 4 rekreační chalupy. V Hodíškově na severo-
západ obce je postaveno 6 chat a 2 jsou rozestavěny. 
V obci, včetně osady Kříby, je 9 chalup, které si za-
koupili zájemci na rekreaci. 
 

Statistika: 
K poslednímu prosinci žije v našich obcích 1 366 
obyvatel. Z toho v Ostrově 808 včetně osady Suky,     
kde žije 54 obyvatel. V obci je 219 domů a na Sukách 
dalších 19. 
V Obyčtově žije 380 obyvatel ve 130 domech, posled-  
ní čp.  obdržel dům  Jana Trčky. 
V Hodíškově včetně osady Kříby žije 178 obyvatel    
v 52 domech. 
Během roku se narodilo 6 dětí v Ostrově, 4 v Obyčtově 
a 4 v Hodíškově. 
Zemřelo 10 občanů, z toho 6 v Ostrově, 3 v Obyčtově   
a 1 v Hodíškově. 
Do Ostrova se přihlásilo 22 občanů a odhlásilo 11.  
Do Obyčtova se přihlásilo 9 a odhlásilo 10 občanů. 
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Do Hodíškova se přihlásili 3 občané,5 se odhlásilo. 
Celkově byla 2 manželství rozvedena. 
  
    razítko                                podpis 
                              MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR 
                               594 45  Ostrov nad Oslavou Milota 
                                            pro obce                              před. MNV 
                    Hodíškov, Obyčtov a Ostrov n. Oslavou 
                                 okres Žďár n.Sázavou               
 

 

1983 
  
 
 Začátkem roku byly upřesněny práce na akcích 
„Z“, které budou občanům uznávány jako brigádnické. 
V Radě MNV, která se konala v měsíci březnu, byl sva-
zákům zakázán na tři měsíce vstup do klubovny v budo-
vě MNV, mimo oficiální schůze. Bylo rozhodnuto ozná-
mit rodičům svazáků, že klubovnu užívají jejich děti 
k požívání alkoholu. 
V dubnu uvolňuje JZD Jana Krejčího, aby vedl práce 
na sokolovně v dopoledních hodinách. 
Rada zajistila mechanizaci na dokončení kanalizace 
horní části Obyčtova s tím, že brigádnickou práci zajistí 
občanský výbor. 
V  květnu zajišťují členové Rady natírání oken a dveří 
ve škole v Ostrově. Střechu natřou rodiče dětí, které  
zde školu navštěvují. 
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 Na plenárním zasedání dne 22.6., předala předsed-
kyně Sboru pro občanské záležitosti v Ostrově s.Marie 
Filipová čestná uznání od Okr. svazu pro občanské zá-
ležitosti ve Žďáře n.S. těmto spolupracovníkům: Ludm. 
Pausarové, Ludm. Melicharové, Jos. Mrázkovi, Frant. 
Poulovi, Elišce Homolové a Jos. Šidlovi. Na tomto 
zasedání byla diskutována otázka, zda prodávat místa 
na novém hřbitově i bez úmrtí člena  rodiny. V tomto 
bodu nebylo hned rozhodnuto. 
Z dalších Rad MNV, mimo potíží s pobíháním domácích 
zvířat po obci, která se řeší každý rok, stojí  za zmínku 
žádost TJ Sokol o úhradu sportovního nářadí do soko-
lovny. Dále se projednávala plynofikace obce. Tato ak-
ce by mohla navazovat na budování nízkotlaké stanice 
v objektech JZD v Ostrově v r.1984. V neposlední řadě 
bylo rozhodnuto obsazování brigád na sokolovně slož-
kami NF na určité dny, které si zajišťovali poslanci 
sami. 
 

Brigády: 
Sokolovna: v únoru byly za pomoci pracovníků JZD po-
loženy základní betony pod podlahy v sále a přísálí. Po 
15.březnu se začíná s vnitřními omítkami, které jsou do-
hotoveny do konce května. V té době se zároveň obklá-
dají stropy přísálí dřevotřískou. V červnu se buduje ho-
spůdka a zatepluje se strop sálu. Topenáři z Ingstavu 
Brno váhavě, ale přece jen dělají ústřední  topení. Pod  
kotli  bylo  zatopeno  27.října.   V  průběhu  léta  budují 
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sportovci tenisové kurty a staví cvičnou zeď za sokolov-
nou. Oponáři odjeli od rozdělané práce. Podniky, které 
měly zahájit práce na obkladech a stropech odkládají 
dohodnuté termíny. Z těchto důvodů nebyly do konce 
roku práce na stropech hotovy. Od 10.října se provádí 
část venkovní omítky. Od 17. října se omítá druhá polo-
vina budovy. Zároveň byly udělány okapy a římsy. Le-
šení bylo rozděláno 3.listopadu. Na stavbě sokolovny 
bylo za r. 1983 odpracováno 13 269,5 brig. hod. Od za-
čátku stavby je to již 23 159  hodin, které odpracovali 
občané z Ostrova a ze Suků. Také majitelé chat na kata-
stru Ostrova odpracovali 73,5 hod. Občané, kteří  
v naší obci nebydlí, ale mají zde např. děti v mateřské 
škole, nebo zde sportují, odpracovali na této stavbě 
387,5 hodin. 
Celkem bylo v akcích „Z“ za rok 1983 odpracováno 
15 906 brig. hodin. MNV provádí každý rok celkové 
vyhodnocení brigádnických hodin a výsledky zveřejňuje 
ve vývěsní skříňce. 
Chtěl bych uvést 15 občanů, kteří mají nejvíc odpra-
covaných hodin na akcích MNV za tento rok: 
 
1. Pausarová Ludmila 69 let Ostrov 625,5 h 
2. Vostál Ladislav 44 let Ostrov 594 
3. Jiříček Jan 49 let Žďár     391  
4. Klusáček Josef     41 let Ostrov 101    387,5 
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 5. Straka Rudolf 48 let Ostrov  382,5 
 6. Pelikán Jaroslav  47 let Ostrov  378,5 
 7. Pelikán Stanislav  40 let Ostrov  344 
 8. Krejčí Jan 43 let Ostrov  333 
 9. Brunst Rudolf 55 let Ostrov  327 
 10. Krones Josef 43 let Ostrov     286,5  
 11. Šidlo Josef 42 let Ostrov     234 
 12. Kudílek Jan 42 let Ostrov  231,5 
 13. Peňáz Zdeněk 45 let Ostrov  231 
 14. Hamřík Stanislav  37 let Ostrov  197 
 15. Chalupa Josef 60 let Ostrov  187,5 
 
Více jak 50 hodin odpracovalo  85 občanů 
  41 – 50   16 
  31 – 40   23 
  21 – 30   43 
  11 – 20   56 
   1 – 10  133 
   0            184  
 
 Z dalších akcí v obci je třeba zaznamenat vybudování 
vodovodního rozvodu v nové zástavbě na  "Líškách“     
a  zbudování  parčíku  u  kostela. 
V Obyčtově brigádníci dokončili výletiště „ čapík“, 
které bylo k 95.výročí požárního sboru otevřeno. 
 Za  těžkých  podmínek  byla  dokončena  kanalizace 
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v horní části obce. Byly zkušebně kopány studny         
„v  zálomech“  na  posílení  vodovodu. 
V Hodíškově se občané věnovali přestavbě prodejny 
Jednota. Práce však vázly, protože nebyl včas zhotoven 
elektrický rozvaděč. V budově bývalého dvora se nadále 
pracuje na kulturním zařízení. Občané také pracují 
v prameništi budoucích studní pro vlastní vodovod. 
Občané na Sukách udržují svoji obec v čistotě a někteří 
z nich se často zúčastňují prací na sokolovně v Ostrově. 
Ostatní brigádnické práce, jako pomoc zemědělským 
podnikům, údržba parku, chodníků, hřbitovů apod. jsou 
v běžném rozsahu. 
 
Finanční správa MNV: 
Z položky vodní hospodářství bylo vyčerpáno 10 000 
Kčs na kanalizaci v Obyčtově. 
Z položky doprava bylo odčerpáno na nákup obrubníků 
a štěrku na opravu komunikací v  Obyčtově byl limit   
32 000 Kčs   překročen  o  9 600 Kčs. 
Z položky školství bylo uvolněno 15 000 Kčs na zakou-
pení sportovního nářadí do školy. Objednané nářadí 
nebylo včas dodáno, a proto byla částka 12 000 Kčs 
vrácena a nemůže být jinak čerpána. 
Svaz pro občanské záležitosti svůj plánovaný rozpočet 
vyčerpal. 
Z mimořádné dotace bylo čerpáno 54 000 Kčs na nákup 
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nové rozhlasové ústředny pro MNV Ostrov. 
Z položky vnitřní správa bylo čerpáno na nákup 
oblečení požárníků v hodnotě 8 700 Kčs. Dále bylo 
investováno 6 900 Kčs na benzin a hasící přístroje. 
Plánovaný rozpočet 15 000 Kčs byl překročen o 600 
Kčs. Mimořádná dotace 15 000 Kčs byla čerpána na 
čištění požárních nádrží v Obyčtově. 
Částka 58 500 Kčs, která byla určena na správu MNV, 
nebyla vyčerpána o 5 000 Kčs. 
Z položky péče o starší občany bylo 25 000 Kčs rozdě-
leno sociálně potřebným důchodcům. 
Z  položky místní hospodářství je z  plánovaných 30 000 
Kčs hrazena elektrická energie a opravy osvětlení ve 
všech obcích MNV. Z tohoto rozpočtu byla zakoupena 
hoblovka v ceně 9 700 Kčs. 
Mimořádná dotace 19 000 Kčs  byla investována na vy-
budování skládky odpadků v Obyčtově. 
Mimo rozpočet MNV bylo uhrazeno 1 193 000 Kčs za 
práce a materiál v sokolovně Ostrov. 
Na přestavbu budovy Jednota v Hodíškově bylo investo-
váno 90 700 Kčs. 
Z mimořádných dotací byla hrazena částka 136 000 
Kčs na vnitřní zařízení sokolovny. 
Na přípravné práce na vodovodu v Hodíškově bylo vy-
čerpáno 78 000 Kčs. 
 Na  přípravné  práce na  stavbu  požární   zbrojnice  
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v Ostrově 16 300 Kčs. 
Do příštího roku jede pokladna se schodkem 110 000 
Kč a neuhrazenými fakturami pro JZD ve výši 263 000 
Kčs a ZSS Žďár n.Sáz. 25 000 Kčs. Dále je nutné na do-
končení sokolovny zakoupit podlahovou krytinu do pří-
sálí, mramor na obklady schodů, záclony a podobně. 
 
Ze života v obcích: 
Jen měsíc únor byl pravým zimním měsícem a tak moh-
ly být 5.února uskutečněny již tradiční lyžařské závody 
v Ostrově pro děti a o týden později pro dospělé. Závo-
du dětí se zúčastnilo 44 závodníků, „ Velké Vápenické“ 8 
žen a 45 mužů. Závodu „ Jizerská padesátka“  se zúčast-
nilo 7 závodníků a „ Novoměstské padesátky“  3. 
Jarní práce mohly být započaty od 15.dubna přípravou 
na setí. To bylo přerušeno průtrží mračen 22.dubna a 
dalším přívalem vody 24.dubna. Těmito bouřemi byly 
nejvíc poškozeny tratě „ štrumpy“  a „ bárta“ . Voda od-
plavila velké množství ornice, kterou byla ucpána kana-
lizace v Ostrově a Obyčtově. V Ostrově před školou byl 
nános 20 cm a došlo k zaplavení sklepů. 
13.května bylo v JZD k sázení ještě 200 ha brambor 
z 550 ha plánovaných.  
Léto bylo příhodné na taneční výlety na „ mlýnské 
zahradě“  v Ostrově a na „ čapíku“  v Obyčtově. 
Ke konci června je možné pozorovat  zasychání ječmene 
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teploty vystupují na 32ºC ve stínu. Toto suché a teplé po-
časí využívají občané, kteří mají volno, ke koupání. Ško-
da, že možností ke koupání již nejsou, jak bývaly před 25 
lety. V současné době je s výhradami možné se koupat 
v rybníku Kroužek v Hodíškově. Jinde jsou rybníky drže-
ny na nízkých stavech a jsou hnojeny chlévskou mrvou. 
Menší radost z počasí měli pochopitelně zemědělci a po-
žárníci. Sirény se ozývají každou chvíli, naštěstí však 
nejde o velké škody. Požáry jsou většinou v okolí želez-
niční trati. Rozžhavené okuje od kol brzdících vlaků za-
palují trávu, lesní porost, obilí a slámu. 7.července sho-
řel včelín, se sedmi úly před medováním, Jaroslavu Slá-
movi v Ostrově čp.7. Toto si majitel zavinil sám. Pokutu 
zaplatil ještě, než včelín dohořel. 
Sportovcům o atletickém pouťovém mítinku a fotbalo-
vém zápase bylo také veliké horko. 
Vysoké teploty, které 27.července dosáhly 38ºC ve stínu, 
uspíšily žně a od 28.července běží naplno.  
29.července shořel osmi hektarový lán ječmene pod 
železniční tratí v Obyčtově. JZD tak vznikla škoda 44 000 
Kčs. Dosečeno bylo 16.8. s jediným přerušením od 2.-
5.srpna. Na žně, ani později na sběr brambor, nebylo tře-
ba větších brigád. U brambor hlavně pro brzkou sklizeň 
a malou úrodu. Z nedostatku vody v hlízách byly ve vět-
ším rozsahu napadeny brambory suchou hnilobou. Ovoci 
naopak   počasí  vyhovovalo,  byl  opět  dostatek   krásně 
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vybarvených jablek. Po mnoha letech bylo možno opět 
nasbírat borůvky a ostružiny. Smutní zůstali houbaři. 
To, co se jim podařilo nasbírat do poloviny června, bylo 
vše. 
Pršet začalo v listopadu, ale ne zase tolik, aby se ztráty 
vody nahradily. S mimořádně suchým a horkým létem se 
stále více objevovaly nedostatky v zásobování pitnou vo-
dou. Tyto potíže se také projednávaly v radě MNV. Čas-
té stížnosti jsou z Obyčtova, kde již 50 let starý vodovod 
dosluhuje. Jm. vodovody a kanalizace Žďár n.S. sice od 
občanů vodné vybírají, ale opravu vodovodu pod různý-
mi záminkami odkládají. 
V Hodíškově byly již zahájeny přípravné práce na spo-
lečném vodovodu a tak mají občané naději na brzké vy-
řešení situace s pitnou vodou. 
Ani v Ostrově není situace lehká. Od prvních investic 
před 50ti lety do vodovodu z Bohdalova bylo ještě něko-
lik pokusů o vybudování společného vodovodu. Tento-
kráte již určitě by měla být stavba zahájena v r.1984. V 
současné době má Ostrov asi 20 skupinových vodovodů. 
Není z nich mnoho, které by sloužily letos bez přestávek. 
ONV vydal ohledně vody několik nařízení k úsporám. 
Mnohé občany překvapila skutečnost, že jsou sice maji-
teli potrubí a objektu studny, nikoliv však vody v ní. 
V objektech JZD Pokrok bylo nutné navážet vodu do 
kravínů  a  studní.  Tuto situaci  vyřešila  stavba  nových  
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studní a velkoobjemového rezervoáru v „Příhoně“, kte-
rý byl dán do užívání od podzimu. 
Pro mnohé občany byl tento rok pobídkou k opravám 
studní a vodovodů. 
 
Z činnosti JZD Pokrok: 
Zemědělství je nejvíce závislé na počasí a z  tohoto dů-
vodu splnila rostlinná výroba plán jen na 88,2%. 
Z plánovaných 32 626 000 Kčs bylo vyrobeno za 
28 777 000 Kčs. Největší výpadek je u brambor, které 
jsou hlavním výrobním programem družstva. Navíc jsou 
hlízy malé a z některých pozemků značně poškozené 
strupovitostí. Živočišná výroba své úkoly nejen splnila, 
ale i překročila, čímž pomohla vylepšit finanční situaci 
JZD. 
 
Výnosy v tunách na hektar:   plán  skutečnost 
 pšenice 4,3   5,02 
 žito 4   4,01  
 ječmen 4,45   3,83 
 oves 4   2,91 
obiloviny celkem 4,35   4,01 
 hrách 2,3   2,69 
 brambory 24   20,4 
 řepa 39   25,79 
 pícniny 31,8   26,48 
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Výroba v tunách plán   skutečnost    plnění v % 
 obiloviny  7 246      6 562    90,6 
 brambory           13 680    11 628    85 
 pícniny               50 740    44 921            88,5 
 
Plnění dodávek živočišné výroby v tunách: 
    plán    skutečnost    plnění v % 
jatečný skot JZD         440    430,6      97,9 
   - „ -   záhumenky       10      10               100 
jatečná telata     11      13              118,2 
jatečná prasata 335       357,2   106,6 
maso celkem  796   810,8   101,9 
 
Mléko  v 1 000 litrech: 
    plán    skutečnost plnění v % 
JZD            3 745        4 170   111,3  
záhumenky      95         135   142,1 
mléko celkem            3 840        4 305   112,1 
 

Z ekonomického hlediska nedopadlo hospodaření JZD 
jako v předcházejících letech. Nebyla splněna hrubá ze-
mědělská produkce, ani plánovaný zisk. Při čtyřech po-
žárech obilí a lesních porostů vznikla družstvu škoda ví-
ce než 70 000 Kčs. Další nenahraditelné škody vznikly 
při dubnových bouřích splavem ornice a to nejen v O-
strově, jak dokazuje fotodokumentace. Nezbývá jen dou-
fat, že takový rok je jen vyjímečný a že se nebude častěji 
opakovat. 

 
       Strana 143  
 
 
Z činnosti některých složek Národní fronty: 
 Z požárních sborů měl tentokráte nejvíce starostí 
Sbor požární ochrany v Obyčtově. K  95.výročí  
založení sboru byly konány přípravy od začátku roku. 
Hlavní práce se soustředily na výletišti „čapík“, které 
se podařilo, za pomoci všech občanů obce a JZD, 
k výročí otevřít. Vlastní oslavy proběhly za účasti 
okolních sborů a široké veřejnosti za pěkného počasí. 
Večer pokračovala oslava taneční zábavou. 
 Myslivecké sdružení Ostrov-Obyčtov tvoří 28 členů. 
Z Ostrova, Obyčtova, Suků, Laštoviček, samoty Polák a 
Žďáru. Stav zvěře ke konci roku, podle pozorování, je 
80 kusů zvěře srnčí, 125 zajíců, 26 bažantů, 60 
koroptví. Členové uspořádali ples v Bohdalci, kde by- 
la na jídla zpracována část ulovené zvěře, další část 
byla rozdělena členům. Výtěžek plesu je určen ke 
zřízení odchovny bažantů.  
Členové odpracovali 1 153 brigádnické hodiny na 
akcích MNV, na opravách mysliveckého zařízení, na 
výsadbě 3300 kusů stromků. Sdružení má svůj vlast-    
ní traktor. Tuto lovnou sezónu bylo povoleno uspořá-    
dat hony na kachny, zajíce  a škodnou. Několikrát byl 
organizován hon na černou zvěř a lišky. Ze srnčí zvě-  
ře bylo střeleno 19 ks o váze 214 kg. Dodávka do 
prodejní sítě 95 kg byla překročena na 103 kg. Čer-    
né zvěře bylo střeleno 8 kusů o celkové váze  377 kg.  
Bylo   střeleno   39     zajíců    na    3   honech,   o   váze  
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125 kg. Divoké kachny se tento rok našim rybníkům vy-
hýbaly. Bylo střeleno 46 kusů o celkové váze 37 kg. Ze 
škodné bylo střeleno 7 lišek, 2 kuny, 4 psi, 8 vran, 7 so-
jek a 42 koček. 
V Hodíškově je 5 myslivců, kteří přísluší do Myslivecké-
ho sdružení v Řečici. Na katastru obce o rozloze 505 ha 
tento rok hony na drobnou zvěř nebyly. Při honech na 
černou zvěř a škodnou byly střeleny 2 kusy černé zvěře. 
Toto sdružení má ve své honitbě 10 kusů muflonů. 
 
Sbor pro občanské záležitosti: 
Na MNV V Ostrově bylo ve dvou akcích přivítáno do ži-
vota 19 dětí. Sbor pro občanské záležitosti se zúčastnil 2 
zlatých svateb. Předsedou MNV bylo u příležitosti MDŽ 
přijato 7 žen. Na dvou besedách s branci bylo přítomno 
8 budoucích vojáků. Pěti dvojicím bylo zasláno blaho-
přání u příležitosti stříbrné svatby. K životnímu jubileu 
bylo zasláno 44 blahopřání. Dalších 40 občanů, kterým 
bylo 80 a více let navštívili zástupci sboru spolu se zá-
stupkyní svazu žen osobně. 21 novomanželským párům 
bylo zasláno blahopřání. K úmrtí byly vysílány rozhlaso-
vé relace, zaslány písemné kondolence a bylo provedeno 
rozloučení na místním hřbitově ve 12 případech. Pro 
mládež je celá řada akcí, od rozloučení s mateřskou 
školou až po předání občanských průkazů. 
 O  Vánocích  jsou   již  tradičně   konány    návštěvy  
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v Domovech důchodců. Ve Velkém Meziříčí a Mitrově. 
Na závěr bych poznamenal, že činnost tohoto sboru 
vstoupila do povědomí občanů, zvláště těch starších.   
O tom svědčí i děkovné dopisy od občanů adresované 
MNV a uložené v kronice sboru. 
 

Počasí 
Leden- poměrně teplý a beze sněhu. Únor byl s do-
statkem sněhu a se slabšími mrazy. Březen- teplý s mír-
nými přeháňkami. Poslední dekáda dubna byla plná 
bouří s velkými přívaly vody. Květen- do 10.5. deštivo, 
potom oteplení beze srážek. Červen- střídá chladno a 
mlhu s teplem a suchem. Červenec- mimořádně vysoké 
teploty až 38ºC ve stínu, sucho. Srpen- do 10.8. chlad-
něji s mrholením, potom opět teplo a sucho. Září- říjen 
jsou teplotně normální bez deště. Koncem listopadu 
sněží a mrzne, sníh drží do poloviny prosince, potom do 
konce roku oteplení, beze sněhu. 
 
Statistika: 
V naších obcích byl během roku tento pohyb 
obyvatelstva: 
         Ostrov Obyčtov Hodíškov celkem 
narozeno  13   9    3   25 
přihlášeno   9   1    7   17 
odhlášeno 13   4  12   29 
zemřelo   7   4    1   12 
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svatby – 21, 1 rozvod 
 
K 31.prosinci 1983 žije v  
 
 Ostrově   810 obyvatel, z toho 424 ženy, 386 mužů 
 Obyčtově   381 obyvatel -          202 ženy, 179 mužů 
 Hodíškově  171 obyvatel -             89 žen,     84 mužů 
Celkem je v naších obcích 
           1 364 obyvatel             715 žen,    649 mužů
  
 
 
 
 
 
     razítko                               podpis 
                             MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR 
                              594 45  Ostrov nad Oslavou Milota 
                                             pro obce                          před. MNV 
                      Hodíškov, Obyčtov a Ostrov n. Oslavou 
                                    okres Žďár n.Sázavou               
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14.července 
 

1984 
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY 

 
Blahopřeji k vynikajícímu dílu. podpis: 

      Jindřich Matyáš 
Oceňuji velké úsilí korunované podpis 

krásným výsledkem.   Antonín Žák 
        
Oceňuji vysokou aktivitu a iniciativu. Blahopřeji. 
      podpis  
      Karel Růžička  
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1984 
 
 
 
Z jednání Rady MNV: 
1.února jednali zástupci MNV na Okresním národním 
výboře ve Žďáře nad Sázavou o připojení Ostrova na 
rozvod plynu. V roce 1985 bude v objektu JZD postave-
na plynová tlaková stanice, po jejímž dokončení by 
měla být obec na plyn napojena. 
Československé automobilové opravny Mělník provedly 
generální opravu nákladního automobilu Praga S5T 
pro národní výbor v ceně 70 000 Kčs. Prozatím však 
není k tomuto vozu zajištěn řidič a nadále se hledá. 
 ONV ve Žďáře n. Sáz. udělil výjimku na stavbu ro-
dinného domu s finanční výhodou pro Zdeňka Straku 
z Hodíškova čp. 23. 
 MNV přidělil pozemek M. Navrátilovi čp. 184 na 
stavbu řadového domku v Ostrově. 
 Okresní národní výbor povolil změnu rodinných 
domků na rekreační chalupy u čp. 45 v Obyčtově           
a čp. 6 v osadě Suky. Zároveň rozhodl převody              
a prodej rodinných domků postupovat především 
občanům pracujícím v zemědělství. 
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Podle přípisu z Povodí Moravy: 
 Pracovníci tohoto podniku provádějící kontrolu 
vodotečí dali na vědomí MNV, že vodárenský tok 
Oslavy v úseku Obyčtov-Ostrov je znečišťován občany, 
kteří do vody házejí různé odpadky. Komise životního 
prostředí dostala za úkol vyřešit trvající nedostatky     
se  skládkami  odpadů  z  domácností.  
V současné době se zpracovávají plány pro stavbu 
čistící stanice odpadních vod z objektů JZD v Ostrově. 
 Na žádost požárníků z Ostrova byl prostřednictvím 
MNV požádán Hydroprojekt Brno o vypracování studia 
na zajištění vody v případě požáru. V  posledních   
letech bývá v letních měsících velice nízký stav vody 
v řece Oslavě tak, že k rychlému zásahu požárníků je 
nepoužitelná. 
 
Školy: 
Obyčtov- Odbor školství ONV rozhodl s konečnou plat-
ností o uzavření základní školy. Od nového školního ro-
ku všichni žáci z Obyčtova dojíždějí do školy ve Žďáře. 
Žáci z Hodíškova dojíždějí do školy v Novém Městě 
n.M. Rada MNV schválila užívání místnosti ve zrušené 
škole v Obyčtově pionýrskou skupinou při 1.ZŠ ve Žďá-
ře n. S. Zároveň zamítla žádost Uměleckých řemesel 
Praha o uskladnění nábytku v prostorách bývalé školy. 
V  současné  době  vyvstala  otázka,  jak  tyto  místnosti  
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vytápět. 
Ostrov– Školský odbor slíbil uvolnit finanční částku    
na venkovní omítky ve výši 70000 Kčs. Probíhá jedná-
ní s JZD, aby tuto práci provedla jeho stavební skupina. 
Práce by měly být provedeny v r. 1985. 
 
Vodovody: 
Jihomoravské vodovody a kanalizace ve Žďáře n. Sáz. 
se zavázaly, že do konce roku vypracují projekt vodovo-
du v Ostrově. Snad již konečný termín zahájení stavby 
je duben 1985. 
Voda ze skupinového vodovodu na kopci, která byla 
dosud nezávadná je v současné době nevhodná k pití. 
Hodíškov– V jarních měsících vybírají brigádníci 
zeminu, která se zhroutila v zimě do výkopu, zbudova-   
li šalování a studna o obsahu 100 m3 tím byla 
dokončena. V tomto období bylo odpracováno 667 bri-
gádnických hodin. Ze státního fondu vodního ho-
spodářství Praha bylo na tento vodovod uvolněno 
100 000 Kčs. Všechny dotace byly vyčerpány. 
Obyčtov– Na provoz místního vodovodu si občané  stále 
stěžují, stížnost byla zaslána i na ONV. Voda není 
vhodná pro kojence. Během roku bylo přikročeno 
k regulaci vody, která byla v  nočních hodinách 
zastavena. MNV žádalo JZD Pokrok o sdružení 
finančních    prostředků    na    opravu.     Tuto    žádost  
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družstvo zamítlo s  tím, že vodovod je majetkem         
Jm. vodovodů a kanalizací Žďár n.Sáz., který také 
vybírá poplatky. Špatný stav trvá do konce roku. 
 
Pohostinství – prodejny: 
V červenci dalo Spotřební družstvo Jednota Velké 
Meziříčí na vědomí národnímu výboru, že pohostinství 
v čp. 38 bude uzavřeno pro havarijní stav. Brzy potom 
byl uzavřen i hostinec u Lázničků pro dlouhodobou 
nemoc vedoucího Jaroslava Lázničky. Národní výbor, 
spolu s dohlížecím výborem vyvolal řízení pro brzké 
otevření provozovny v čp. 38. Po několika jednáních 
rozhodl ONV, že nezbytné venkovní opravy provede 
JZD Pokrok, vnitřní pak SD Jednota. JZD podalo proti 
tomuto rozhodnutí odvolání k Jm. krajskému národnímu 
výboru Brno, poněvadž již několik let v objektu nic ne-
má a hospodářské budovy byly uvedeny do původního 
stavu. SD Jednota však nechce objekt od JZD pře-   
vzít. Odvolání bylo zamítnuto, pouze byl prodloužen   
termín opravy do konce roku. Nutné opravy byly prove-
deny a obě provozovny byly v posledních dnech roku 
opět otevřeny, ovšem mimo stravování, pouze výčepy. 
Pohostinství v čp.38 je historickou budovou a v tomto 
směru byla nabídnuta MNV pomoc od Vysokého učení 
technického v Brně, protože šlo o pomoc  pouze  pora-
denskou,   nemohlo  jí  MNV   využít.    Další   nabídka 
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přišla od ONV odboru kultury a to finanční, ve výši 
150 000 Kčs. Podmínkou je, že budovu od JZD převez-
me do trvalého užívání MNV. Tato možnost se zdá reál-
ná a koncem roku se projednává. 
Hodíškov - prodejna smíšeného zboží:  
Po jarní brigádnické aktivitě na vodovodu se v létě pra-
cuje na dokončení prodejny. Pod organizačním vede-
ním Stanislava Košťála se podařilo prodejnu dokončit. 
Kolaudace proběhla 11.prosince. V současné době je 
vyřizován převod do vlastnictví Jednoty Velké Meziříčí. 
 V Obyčtově jsou občané s  prodejnou i pohostin-
stvím spokojeni. 
 Do osady Suky nadále dojíždí pojízdná prodejna  
Jednoty. 
 
 Požárníci v Ostrově se již mohou těšit na požární 
zbrojnici. Zemědělské stavební sdružení Žďár n. Sáz. 
zpracovává prováděcí projekt na stavbu. Zástupce 
Okresní inspekce požární ochrany Žďár n. Sáz. Josef 
Ptáček z Ostrova na schůzi prohlásil, že Ostrov do roku 
1990 bude mít novou požární zbrojnici. 
 Požárníci v Obyčtově měli naopak potíže, když se 
zodpovídali u Okresního soudu ve Žďáře n. Sáz. 
z prodávání alkoholických nápojů nezletilým při ta-
neční zábavě „na čapíku“. 
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Ke konci roku se Rada MNV vyjádřila k požadavkům     
a akcím JT Sokol: Místnost u kotelny v  kulturním     
domě k užívání pro TJ nedoporučila. Všechny náklady 
spojené s činností si hradí TJ včetně poplatků za za-
půjčení sálu v plném rozsahu, mimo veřejná cvičení. 
Pokud bude mít MNV dostatek finančních prostředků, 
bude poskytovat na činnost TJ slevy. Jako schůzovní 
místnost doporučila Rada zasedací místnost MNV,   
která je doporučena  i Svazu socialistické mládeže poté, 
když do jejich klubovny bylo umístěno skladiště civil-    
ní obrany. 
 
Na plenárním zasedání, 24.října, je předsedou ná-
rodního výboru kritizována účast členů Rady na jedná-
ních. Průměrně se těchto schůzí zúčastní 75% členů. 
 
K otevření víceúčelové budovy: 
 

 Ještě za plného pracovního ruchu v budově, byl 
utvořen výbor pro otevření nové budovy. Na poradách     
byly zvažovány poslední nutné práce, kdy a jak     
budovu otevřít. Problémů je mnoho a názorů také. 
Po připojení budovy na vodovod JZD, po vybudová-     
ní septiku a odpadů, byla dokončena také elektroinsta-
lace. Kolaudační komise,  která se  zástupci MNV a     
TJ Sokol, sešla na staveništi 17.května. Zjištěné záva-  
dy   nařídila  odstranit  do  3 měsíců,  jinak  bude  kolau-
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dační řízení zrušeno. Závady se podařilo během dalších 
dvou měsíců odstranit. Mezi jinými bylo zřízeno i zá-
bradlí před vchodem. 
7.března je s konečnou platností rozhodnuto, že budova 
bude slavnostně otevřena 14.července. V tisku jsou po-
zvánky, čestná uznání, zvou se hosté, připravuje se ob-
čerstvení. Ženy provádějí v budově úklid, leští se parke-
ty, upravuje se okolí budovy. V průběhu dokončovacích 
prací se také jednalo o zbourání skladu naproti této bu-
dovy a o přestavbě autobusové čekárny a to ještě do 
otevření nové budovy. Z časových důvodů již k těmto ak-
cím nedošlo. Podařilo se však sportovcům vybudovat 
pěkná hřiště na tenis za bývalou sokolovnou a do konce 
roku byla hřiště ještě oplocena. Zároveň postavili cvič-
nou tenisovou zeď, přístřešek na nářadí a zásobu 
antuky.  
Na vlastní otevření víceúčelové budovy bylo pěkné poča-
sí a celá tato akce měla slavností rámec. V přísálí byla 
zří-zena malá výstavka fotodokumentace kroniky, zamě-
řena na výstavbu v obci. Při této příležitosti se do naší 
kroniky podepsali hosté– první tajemník OV KSČ s. 
Jindřich Matyáš a předseda ONV Ing. Antonín Žák a 
Ing. Karel Růžička CSc.– předseda JZD Pokrok. Po 
slavnostních projevech a kulturním programu dětí, bylo 
42 občanům předáno čestné uznání za významnou po-
moc při této stavbě. Vyznamenaní občané  a  čestní  hos-
té  se poté sešli  v přísálí  na občerstvení. Slavnostní den 
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den potom pokračoval taneční zábavou. 
 
Činnost JZD: 
Ze stavební činnosti byla pro obec důležitá pomoc při 
stavbě nového kulturního domu. 
V objektu JZD staví stavební skupiny montážní halu a ve 
výstavbě je rovněž silnice Ostrov – Kněževes. 
 
Hospodaření za rok 1984: 
 
Rostlinná výroba: 
 
Plodina            Hektar.výnosy t/ha      Produkce v  t 
  Plán      skut. % plnění Plán      skut.   % plnění
  
 

pšenice ozimá 4,4 5,26 119,5 1914     2276 118,9 
žito ozimé 4 4,36 109 1000 1030 103 
ječmen ozimý 4 3,75   93,8   172      161   93,6 
ječmen jarní 4,4 4,53 103 3988    3902   97,8 
oves 4 4,70 117,5   192      195 101,6 
obiloviny celkem 4,35 4,68 107,6 7266     7564 104,1 
hrách 2,5 2  80   150      120   80 
řepa 50 40,07  80,1 2250    2073   92,1 
brambory ranné 16,3 25,20 154,6 1300    2520 193,8 
brambory ostat.  25,3 40,74 161 12380   19146 154,7 
brambory celkem 24  38,01 158,4 13680   21666 158,4 
pícniny 30,4 29,65  97,5     49238   49477 100,5 
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Živočišná výroba: 
 

  Užitkovost zvířat  plán    skutečnost   % plnění  
 

Ф denní dojivost (1/ks/den)       8,90   9,45 106,2 
Ф přírůstek telat (kg/den)  0,625 0,644 103 
Ф přír.ml.chov.skotu (kg/den)  0,590 0,610 103,4 
Ф přír.skotu ve výkrmu –„-      0,750 0,690   92 
počet odchovaných  
selat na 1 prasnici                   17,39   18,43 106 
přírůstek prasat ve výkrmu       0,560  0,570 101,8   
Ve výnosu brambor dosáhlo JZD Pokrok v historii 
družstev našeho státu nejvyšší výnos. 
Statistika: 
V naších obcích žije celkem 1 374 obyvatel, z toho 650 
mužů a 724 žen. 
  V Ostrově  829 (389 mužů, 440 žen) 
 Obyčtově  373 (177 mužů, 196 žen) 
 Hodíškově  172 (  84 mužů,   88 žen). 
V Ostrově se narodilo 15 dětí,Obyčtově 5, Hodíškově 2. 
Celkem 22 dětí, z toho 9 chlapců a 13 děvčat. 
V Ostrově zemřeli 4 občané, Obyčově 8, Hodíškově 3. 
Celkem zemřelo 15 občanů, z toho 11 mužů a 4 ženy. 
Do Ostrova se přihlásilo 18 občanů, Obyčtova 0, 
Hodíškova 1. 
Odhlásilo se: z Ostrova 10 občanů, Obyčtova 5, 
Hodíškova 1. 
Bylo uzavřeno 18 sňatků, žádné manželství nebylo roz-
vedeno. 
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Ostrov má celkem 221 čísel popisných, Obyčtov 130, 
Hodíškov 52. 
 
 
     
 
    razítko                                 podpis 
                              MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR 
                               594 45  Ostrov nad Oslavou  Milota 
                                              pro obce                             
                      Hodíškov, Obyčtov a Ostrov n. Oslavou 
                                    okres Žďár n.Sázavou               
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1985 
 
Finanční čerpání  v Kčs: 
     
  Rozpočet     Čerpání 
SPOZ při MNV   6 000           6 000  
Kult.dům Ostrov                    neurčen 11 000  
Požární ochrana 16 000 19 300 
Správa MNV 61 700 70 700 
Socál. příspěvky k důchodům 32 200 32 000 
Veřejné osvětlení v obci 30 000 95 000 
Veřejná zeleň      500   2 700 
Hřbitovy   4 000   2 000 
 
Mimo akce „Z“ 
Kanalizace Ostrov, Obyčtov 50 000   7 500 
 
Přečerpání finančního nákladu u veřejného osvětlení je 
způsobeno vysokými zálohami, takže přeplatky se budou 
vracet v následujícím roce. 
U kanalizací se peníze nevyčerpaly, protože se tyto prá-
ce neprováděly. 
Navrhované akce volebního programu na období roku 
1986 – 1990 : 
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- dokončení vodovodu Hodíškov 
- dokončení vodovodu Ostrov (předpoklad 1987) 
- výstavba požární zbojnice Ostrov 
- čistírna odpadních vod Ostrov 
- plynofikace obce Ostrov 
- koupaliště Ostrov 
- oprava komunikací + údržba budov MNV Hodíškov 
- dokončení kanalizace + údržba budov Obyčtov 
 
Z okresních akcí: vodovod Mostiště- Žďár n.S.; 1.etapa 
Mostiště-Ostrov. Do roku 1990 dokončení menší vodní 
přehrady „Na dolech“ v Ostrově. 
 
Při veřejných schůzích se připomínky občanů v Ostrově 
i Obyčtově týkají špatného koupání v letních měsících. 
Dále na vyvážení odpadu i divoké skládky. V Ostrově 
pak na nutnost výstavby nové průmyslové prodejny, no-
vé autobusové čekárny, parkoviště u kina a vybavení 
kadeřnické provozovny. 
 
Z komisí pracuje dobře komise veřejného pořádku, kte-
rá projednávala 15 přestupků a udělila 6 pokut a 9 na-
pomenutí. Velmi dobře pracuje sbor pro občanské zále-
žitosti, který zorganizoval 3x vítání občánků a zlatou  
svatbu manželů Pelikánových z Ostrova čp. 136.  
Stavební komise vydala 12 stavebních povolení.  
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Činnost ostatních komisí je průměrná. 
 
Z brigádnických akcí: 
Vodovod Hodíškov– bylo položeno a zahrnuto vodovod-
ní potrubí a dokončeny jímací studně. V další etapě je 
stavba rezervoáru a rozvod po obci. Plán hodnoty díla  
v  roce 1985 byl 620 000 Kčs,  při finančním nákladu 
400 000 Kčs. Skutečnost byla 633 000 Kčs, při 408 000 
Kčs nákladu. Od začátku stavby, která má mít hodnotu 
díla 2 409 000 Kčs je ke konci roku skutečnost 
1 382 000 Kčs, při nákladu 974 000 Kčs. 
 
Vodovod Ostrov– s vlastní výstavbou bylo započato až 
v měsíci říjnu hloubením výkopu směrem od Radostína. 
Bylo odpracováno 1 800 brigádnických hodin a to na 
čištění a dorovnávání dna výkopu, podsýpání, kladení a 
spojování potrubí a pak jeho zakrytí. Práce to byla sví-
zelná, časté vady materiálu, netěsnost při tlakových 
zkouškách a poměrně tuhá zima– v listopadu až -16°C 
s 15 cm sněhu. Potrubí bylo položeno, zakryto a zahr-
nuto od Radostína po les Dolní boroviny. Hodnota díla 
má dosáhnout 4 207 000 Kčs při finančním nákladu 
2 710 000 Kčs. V plánu na rok 1985 činila hodnota 
1 069 000 Kčs  při  nákladu 741 000 Kčs. Skutečnost 
roku 1985  je  1 156 000 Kčs  při nákladu 746 000 Kčs. 
 V obci  Ostrov  i nadále platí, že na 1 dítě  umístěné 
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v mateřské škole odpracují rodiče 50 brigádnických 
hodin v roce. Dále bylo rozhodnuto, že se budou 2/3  
brigádnických hodin odpracovaných na vodovodu 
proplácet ve výši – 9-10 Kčs  na hodinu. 
 

V Obyčtově se občané přece jen dočkali nutných oprav 
na starém potrubí vodovodu, který již slouží svému 
účelu jako před padesáti lety. 
Dokončena byla kanalizace a obrubníky ve staré části 
obce. Potíže zde mají se zchátralými domy a často 
uzavřeným pohostinstvím. Tentýž problém je v Ostrově 
s Pohostinstvím u Lázničků. 
 

Z  JZD „POKROK“: 
Zemědělci si průběh roku nechválí. V zimě tuhé mrazy 
až -32°C, v květnu a červenci přívalové deště. Počasí 
vhodné pro plísně bramborové, silně polehlé obilí. 
 

Výsledky v číslech: 
- výnosy: 
  pšenice ozimá - 4,64 t/ha,  žito ozimé -  3,09 t/ha,  ječ- 
 men jarní -  4,98 t/ha,  oves -  5 t/ha, obiloviny  celkem    
 - 4,70 t/ha, hrách - 1,81 t/ha, brambory – 27,5 t/ha, -  
 krmná řepa – 33,06 t/ha, pícniny v zeleném – 33,06 
 t/ha 

 - průměrná dojivost: 
1 ks/den – 10,17 litrů, přírůstek telat kg/den – 0,676, 
přírůstek mladého skotu 0,629, skot ve výkrmu  kg/den 
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 kg/den – 0,655, odchov selat na 1 prasnici – 18,64 
 selete, přírůstek prasat ve výkrmu kg/den – 0,606. 
 
Během roku byla provedena reorganizace ekonomického 
řízení družstva. Byla zřízena střediska ostrovsko, rados-
tínsko a středisko služeb. Do střediska služeb, které vede 
s.Vlastimil Mach z Ostrova patří – nákladní doprava, 
těžká mechanizace, nová montážní hala, bramborárna 
Vatín, nákup a sklady náhradních dílů a pomocné 
provozy. 
Mimo zmíněné již montážní haly, byla dokončena silnice 
z Kněževse do Ostrova, takže do Ostrova již vede 7 
silnic. Historickým okamžikem se stalo připojení středis-
ka v Ostrově na vysokotlaké vedení zemního plynu.  
V Obyčtově zahájila stavební skupina JZD stavbu další 
haly pro výkrm skotu. Celkový objem stavebních investic 
činil v JZD  9 141 000 Kčs. 
Ve vlastním rekreačním středisku družstva v Bulharsku 
u Černého moře se rekreovalo během osmi turnusů 117 
družstevníků a jejich rodinných příslušníků a 201 pra-
covníků jiných organizací. 
 
 V Kulturním domě v Ostrově bylo uspořádáno 
10 tanečních zábav, 5 plesů, 3 koncerty, 3 estrády, celo-
okresní seminář společenské zábavy s ukázkami 
předtančení. Různé schůze, včetně  výroční  schůze JZD, 
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také svatby i smuteční rozloučení. 
Muži a ženy zde nacvičovali skladby na celostátní spar-
takiádu. Cvičenci se zúčastnili veřejných vystoupení 
v Bystřici n. Pernšt., Velké Bíteši, Velkém Meziříčí, 
Žďáře n. Sáz. a v Praze, kde vystoupilo 7 žen a 9 mužů. 
Po ustavení oddílu tělesné výchovy při TJ Sokol bylo 
zahájeno pravidelné cvičení dětí. 
 
Požárníci v Ostrově se nedočkali zdrže na vodu pro pří-
pad požáru, ale dělají se přípravy na jaro příštího roku, 
kdy chtějí zahájit stavbu nové požární zbrojnice. 
V Obyčtově požárníci pořádají výlety „Na čapíku“ a 
také lyžařské závody pro děti. 
V Hodíškově pracují na vodovodu, na kulturním zaříze-
ní „Na zámečku“. Uspořádali maškarní průvod a ta-
neční výlet. 
 
Myslivecké sdružení Ostrov – Obyčtov: 
Myslivci si vzali za své zbourání skladu naproti kul-
turnímu domu v Ostrově. Práci provedli dobře a přede-
vším rychle a prostranství upravili. Dokončili také ně-
kolik let rozpracovanou demolici čp. 16 v Ostrově. 
Vysázeli 60 kusů stromků jeřábu jedlého v okolí nové 
silnice do Kněževse.  
Sdružení si odchovává bažantí zvěř. Letos nakou-      
pili 110   kuřat,  která  byla ve  voliéře u  Jana  Sobotky 
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po dobu 6 týdnů. Potom byla přemístěna do voliéry 
v přírodě na dalších 5 týdnů. Po této době byly již do-
spívajícím bažantům uvolněny průchody do volné příro-
dy s možností návratu na krmivo. Cena 1 kuřete je 8 
Kčs, z čehož polovinu hradí stát. Ze 110 odchovaných 
bažantů bylo plánováno ulovit 25 kusů, skutečně bylo 
uloveno 17. Z další zvěře bylo plánováno ulovit 75 ks 
zajíců– skutečnost 79 kusů, z toho 44 zajíců bylo stře-
leno v katastru Ostrova a 35 v Obyčtově. U srnčí zvěře 
byl plán ulovit 32 kusů, uloveno bylo 26 kusů. Myslivci  
skolili 5 lišek, 8 sojek a 4 divočáci. Produkce zvěřiny na 
hektar honitby je 31 dkg. 
 
Povodeň: 
21.května, po prudkém dešti v noci, se rozvodnily oba 
toky řeky, stékající se v Ostrově. Od 8.30 do 9 hod se vo-
da vylila ze svých toků a stoupala až do 11 hodin, potom 
začala zvolna klesat. V Obyčtově byli stěhováni občané 
ze dvou domů. V Ostrově byly zaplaveny domy v blízkos-
ti Bohdalovského potoka a hospodářské budovy v okolí 
Oslavy. Škody se týkaly hlavně zahrad, odplaveného 
dřeva a různého materiálu, jako 10 tun cementu, který 
měl občan Papáček čp. 132 připraven na stavbu. Silnice 
ve směru na Radostín byla do večerních hodin uzavřena. 
Během celého dne pomáhali místní po-žárníci, hlavně 
z řad družstevníků, zvládnout situaci. Samozřejmě pomá- 
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hali všichni, kdo byli v dopoledních hodinách doma. 
Pamětníci se nemohou shodnout, zda byla tato povodeň 
větší než velká povodeň v roce 1954. Zdá se, že povodeň 
měla vliv na rozhodnutí o zahájení stavby nádrže „Na 
dolech“, která by měla být hotova do roku 1990. 
Při této záplavě chyběla informovanost veřejnosti. Ob-
čané ze sousedních Kotlas, kteří se po deváté hodině 
přijeli podívat „co to s námi udělá“, tvrdili, že takovou 
situaci řešili již v 7 hod ráno. V Ostrově voda v 10 hod 
ještě stoupla a přitom o půl deváté hodině zde o velké 
vodě nikdo nevěděl. 
 
Různé: 
Tuhé zimní mrazy poškodily mnoho ovocných stromků i 
okrasných keřů. Bylo málo ovoce, ořechů, okurek, hroz-
nů, ale i brambor. Brambory ničila plíseň bramborová. 
Mšicemi a plísněmi byly napadeny všechny zahradní 
plodiny. Houbaři si naopak sezónu pochvalovali, trvala 
až do konce října. 
Jediné hnízdo čápa bílého, v naších obcích je na střeše 
dílen JZD. Tentokrát přiletěli oba čápi najednou 
24.dubna. V týdnu od 27.4. do 3.5. vytrvale sněžilo, te-
ploty klesaly na -5°C. 1.května   čápi odletěli a vrátili 
se 12.května. Nedá se tvrdit, že by to byli čápi, 
kteříodletěli.Hnízdo opravovali a jakoby nasedli. 15.6. 
však hnízdo opustili a vystavěli si nové hnízdo na komí-
ně nedaleké základní školy aniž by nasedli.  Po  začátku 
        

       Strana 167 
 
 
školního roku bylo hnízdo z aktivního komína odstraně-
no. 
 
Statistika: 
 

   Obec narození úmrtí   přihláš. odhláš. sňatky rozvody 
Ostrov        16      10      7         22      12       1 
Obyčtov       6        2     7         10        6       1 
Hodíškov     1        2      2          -          2       - 
 
 V naších obcích žije k 31.12.1985  -  1 366 obyvatel, 
 je to o 8 méně než ve stejném období loňského roku. 
 
V Ostrově žije 820 obyvatel, z toho 430 žen a 390 mužů 
   Obyčtově     374                            199          175 
   Hodíškově   172                             87             85     
 
 
    razítko                                 podpis 
                                          MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR 
                                           594 45  Ostrov nad Oslavou                     Milota 
                                                           pro obce                             
                                  Hodíškov, Obyčtov a Ostrov n. Oslavou 
                                                okres Žďár n.Sázavou               
 
 
 
 
 
 



Strana 168 
 
 

1 9 8 6 
 

 
 Od počátku roku se občané organizovaní ve složkách 
Národní fronty a členové národního výboru zabývali přípra-
vámi voleb do zastupitelských sborů. 
Jako volební místnost v Ostrově bylo zvoleno přísálí kultur-
ního domu, v  Obyčtově budova bývalé ZŠ a v  Hodíškově 
místnost  v  požární zbrojnici.  Vlastní  volby se konaly  23. 
a 24.května. Průběh voleb byl důstojný, členové některých 
složek NF volili manifestačně, např. členové TJ Sokol 
v Ostrově. Volební místnosti byly vyzdobeny a většina voličů 
odvolila již první den voleb. 
V Ostrově byla vystavena dokumentace místní kroniky, kro-
nika Sboru pro občanské záležitosti, obě včetně fotografické 
dokumentace, se těšili velkému zájmu občanů. Dále byla 
instalována výstavka loveckých trofejí Mysliveckého svazu 
Ostrov - Obyčtov a výstavka  vzácných minerálů z katastru 
obce. 
Před kulturním domem v Ostrově vyhrávala hudební skupi-
na 4+1 Vladimíra Vencálka z Ostrova. 
 Ustavující plenární zasedání se konalo 25.června 
v zasedací místnosti MNV v Ostrově. Z 33 nově zvolených 
poslanců z obcí Hodíškov, Obyčtov a Ostrov se zúčastnilo 
27. Ze šesti nepřítomných se 4 omluvili.  
Předsedou   MNV byl zvolen František Milota  z  Obyčtova,   
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místopředsedkyní  Eliška  Šidlová, tajemníkem  Josef  Klusá- 
ček z Ostrova. Bylo zvoleno 9 členů Rady MNV – Mgr. Zde-
něk Mattis ze Suků, Věra Pelikánová z Ostrova, Dušan Svítil 
z Ostrova, Ing.Karel Straka z Hodíškova, Jan Petrlík z Ostro-
va, Jan Padalík z Obyčtova, předseda, místopředseda a ta-
jemník MNV. Byly zřízeny komise – výstavby, veřejného po-
řádku, místního hospodářství a obchodu, zemědělská, sociál-
ně zdravotní, finančně plánovací a kulturně školská. 
Pracovní komise: SPOZ, pro mládež a tělesnou výchovu, 
branná, povodňová, politickoorganizační a pro zvelebení 
obcí. 
Plenární zasedání zhodnotilo plnění volebního programu 
minulého období. Z hodnocení vyplynulo, že nebyla   
splněna výstavba nové autobusové čekárny v Ostrově. 
Nový volební program předpokládá dokončení vodovodů 
v Ostrově a Hodíškově, zahájení stavby požární zbrojnice 
v Ostrově, zavedení plynu do domácností v Ostrově, oprava 
a rozšíření hřbitova v Obyčtově, oprava komunikací a kana-
lizace v Hodíškově, zbudování požární nádrže v Ostrově. 
Nově zvolení poslanci složili poslanecký slib, zároveň byly 
poslancům rozděleny obvody, ve kterých budou občany se-
znamovat s plány MNV, přijímat jejích návrhy a připomínky, 
zvát na brigádnickou pomoc při plnění volebního programu. 
Dodatečně bylo rozhodnuto o přístavbě nové požární zbroj-
nice o garáž pro MNV a  místnost  pro uskladnění  materálu 
CO. 
Dále byla naplánovaná oprava Základní školy v Ostrově před  
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oslavami 200.výročí jejího založení. Jedná se rovněž o pře-
stavbě prodejny Jednoty – smíšeného zboží. 
 
Z činnosti v obcích: 
V Hodíškově byl hlavní náplní brigádnické pomoci místní 
vodovod. Letos byla vytvořena hodnota díla za 815 000 Kčs 
při finančním nákladu 525 890 Kčs. Stavba nebyla dokonče-
na, proto muselo být zažádáno o prodloužení termínu. Plán 
byl splněn pouze na 94,5 %. Přesto byl občanský výbor 
v Hodíškově, v čele s předs. Stanislavem Košťálem, hodno-
cen jako velice dobrý. Občané v obci se přičinili o to, že ma-
jí zbudovanou novou silnici i  s  obrubníky. 
V Obyčtově byla brigádnická pomoc soustředěna na chodní-
ky, kanalizaci a začalo se pracovat na opravě hřbitovní zdi. 
Za organizaci brigád na budování chodníků bylo za MNV 
vysloveno uznání Janu Orlovi. Do konce roku bylo čerpáno 
na opravu hřbitova  28 477 Kčs. 
V osadě Suky nastala havarijní situace v zásobování pitnou 
vodou. Staré vedení skupinového vodovodu dosloužilo a vo-
da ve studni nebyla pitná. Občané se dali iniciativně do prá-
ce. Položili nové vedení, provedli vyčištění studně a po pro-
vedené desinfekci agrochemickým podnikem jim opět teče 
nezávadná voda. 
V Ostrově si složky rozdělují akce „Z“, kterých jako by 
přibývalo. Jako hlavní akce je vodovod. Vytvořená hodnota 
díla za tento rok činila 784 000 Kčs  při  finančním  nákladu 
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506 000 Kčs, plnění na 101,2 %. Za vzorné řízení práce na 
vodovodu byl od MNV ohodnocen Josef Marek, který při-
slíbil pomoc i v příštím roce, pokud mu to zdraví dovolí. 
Stavba nové požární zbrojnice se, po počátečních obtížích 
s hloubením základů, rozběhla naplno až v podzimních měsí-
cích. Počáteční zpoždění bylo doháněno i po nedělích až do 
zámrazu, přesto se skluz nepodařilo dohnat. Byla vytvořena 
hodnota díla za 476 000 Kčs při fin. nákladu 381 000 Kčs, 
plnění plánu na 84,7 %.  Řízením stavby se ujal Cyril Vencá-
lek, který na stavbě tráví většinu svého času. 
Stavbu nové autobusové čekárny si vzali za své členové míst-
ní organizace Svazarmu. 22.10. bylo Radou MNV konstato-
váno, že se ještě nestaví, ale do konce měsíce svazarmovci 
vybudovali základy a v listopadu, za pomoci členů TJ Sokol, 
hrubou stavbu. Pan Bohumír Bartoš, mistr tesař, mezi pada-
jícími vločkami sněhu zbudoval vazbu střechy, která byla do 
konce roku pokryta lepenkou. Z plánovaných 30 000 Kčs by-
lo pro tento rok vyčerpáno 24 216 Kčs. Organizaci stavby si 
vzal za své pan Jaroslav Láznička, člen Svazarmu. 
 
JZD Pokrok: 
V nové montážní hale v Ostrově byly 13.1. zapáleny plynové 
kotle. V létě pak byl plyn zaveden do sušky na obilí   a kon-
cem roku ke kotli ve středisku a dílnách. Je to první středis-
ko v rámci JZD, které bylo plynofikováno. Přípojka byla na-
pojena  na  dálkové  vedení  zemního  plynu,  které  prochází  
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naším katastrem. Dalším prvenstvím se může chlubit středis-
ko v Ostrově. Byla zde instalována čistička odpadních vod, 
která by měla alespoň částečně přispět k ozdravění řeky 
Oslavy. 
Nová družstevní silnice mezi Ostrovem a obcí Kněževes již 
plně slouží provozu JZD a nejen jemu. 
V Obyčtově ve středisku JZD je dokončována nová odchov-
na  mladého  dobytka.  Buduje  se  zde  také seník  a  hnojník 
s močovou jímkou pro odchovnu býků na vysoké podestýlce. 
V Ostrově je při kooperačním skladu, na místě obytného sta-
vení bývalého statku čp.34, stavěna nová bytová jednotka 
JZD a kanceláře skladu. Byla zde provedena demolice býva-
lých garáží se sýpkou. 
MNV požádal vedení JZD, aby provedlo ozelenění objektů 
v Ostrově a Obyčtově. 
Po jarních mrazech bylo zaoráno 7,3 ha pšenice, 15 ha jete-
le. Po květnových přívalových deštích bylo zaoráno 15ha 
brambor. Suché počasí přede žněmi způsobilo podeschnutí 
obilovin a v měsíci září k pomrznutí kukuřice na siláž. Přes-
to byly výsledky rostlinné výroby dobré. Žně byly zahájeny 
8.srpna a ukončeny za 18 dní, tj. 26.srpna. Bylo dosaženo 
výnosu 5,05 ha, tj. 108 %. Z celkové výměry obilovin 1 660 
ha bylo 841 ha posečeno vlastními prostředky. 
Produkce brambor byla značně ovlivněna výskytem plísně 
bramborové. Zamoření porostů donutilo agronomy desiko-
vat veškeré porosty v polovině měsíce srpna, čímž se zkrátila 
vegetační doba. Také kvalita brambor se nelepší, je ovlivně- 
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něna především mechanickým poškozováním a strupovitostí. 
Nadále je celá plocha 570 ha sklízena nevyhovující mecha-
nizací. Bylo sklizeno 15 637 t při výnosu 28,1 t/ha, čímž byl 
plán splněn na 101,6 %. Celková  výměra půdy činí 4599 ha. 
 
Různé: 
Pohostinství „ U Lázničků“  v Ostrově bylo během roku uzav-
řeno pro nemoc vedoucího Jaroslava Lázničky. Do konce 
roku již otevřeno nebylo a s největší pravděpodobností již 
nikdy nebude. 
Pohostinství v Santiniho budově (zv.rychložír) je stále v pro-
vozu. Konají se přípravy na přestavbu do původního stavu. 
V Obyčtově převzal pohostinství Ladislav Šíma ze Suků, v zi-
mě dochází, v létě dojíždí. Hosté jsou spokojeni. 
Na říjnovém plenárním zasedání bylo rozhodnuto o přestav-
bě prodejny Smíšeného zboží Jednota v Ostrově (bývalé pro-

dejny obuvi Baťa). Přestavby stávající prodejny se chtějí uj-
mout členové mysliveckého svazu za příslibu pronajmutí sta-
ré požární zbrojnice. Poslanci, kteří vznášeli námitky proti 
stavbě, argumentovali velkou rozestavěností (požární zbrojnice, 

vodovod, čekárna, oprava školy), hlasy naopak jedinou možností, 
neboť v Radostíně se začíná stavba obchodního centra a po 
jeho otevření, že by již Jednota od MNV obchod neodkoupi-
la. Poslanec Dušan Svítil výslovně žádal o zanesení do zápi-
su ze schůze, že poslanci se stavbou souhlasí, aby se pozdě-
ji někteří neodvolávali na to, že se stavbou nesouhlasili. 
Všichni bez připomínek souhlasili. 
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Stále častější jsou připomínky občanů ke skládkám domovní-
ho odpadu. Běžně se v domcích s ústředním topením spálí  
5-8 t uhlí různé kvality ročně. MNV Radostín odmítlo po-
moc při svážení odpadků vlastním kuka  vozem, protože ne-
má pracovníky. Technické služby Žďár zase nemají dost 
vozidel. MNV hledá další možnosti. 
Připomínky se týkali i nevyhovujícího vybavení místního ka-
deřnictví, nedostatečnému zásobování prodejny Pramen. 
V zimním období trvaly problémy se správcem a vytápěním v 
kulturním domě v Ostrově, kde TJ Sokol organizovala cvi-
čení. 
Drobné zemědělce a zahrádkáře rozladila opatření k výskytu 
háďátka bramborového. Poslanci MNV odebrali vzorky pů-
dy ze všech pozemků a všichni pěstitelé, na jejichž 
pozemcích bylo háďátko zjištěno, mají zakázáno brambory 
pěstovat. Ostatní mohou sázet jen uznanou sadbu ve 
čtyřletém cyklu. Brambory se nesmí prodávat, převážet, 
rovněž tak zemina, hnůj a komposty. Karanténní opatření 
bude ještě upřesněno. Kontroly budou provádět funkcionáři 
MNV a zemědělská komise. 
 

Statistika: 
K 31.12. je v naších obcích celkem 1 373 obyvatel (714 žen, 

659  mužů).  V  Ostrově  824 obyvatel   (425 žen,  399 mužů), 
v Obyčtově 374 obyvatel (198 žen, 176 mužů),v Hodíškově 175 
obyvatel (91 žen, 84 muži). 
 

    razítko                                 podpis 
                                          MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR 
                                           594 45  Ostrov nad Oslavou                     Milota 
                                                           pro obce                             
                                  Hodíškov, Obyčtov a Ostrov n. Oslavou 
                                                okres Žďár n.Sázavou               
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 Nejvýznamnější událostí tohoto roku byla oslava dvou-
stého výročí založení školy v Ostrově. Již předešlého roku  
se   Sdružení rodičů a přátel školy  při  Základní   škole 
v Ostrově rozhodlo k tomuto výročí školu opravit. Rada 
MNV dala souhlas k provedení nejnutnější opravy, což se 
v průběhu prací ukázalo jako nepostačující. 
10.května  se  žáci základní školy přestěhovali i s potřeb- 
ným inventářem do kulturního domu do horních přísálí, kde 
vyučování pokračovalo. Práce na opravě školy začaly 
odstraňováním poškozených a vlhkých vnitřních a venkov-
ních omítek.  Pracovníci  JZD ze Staré Paky  vyvrtali otvory 
do  zdí   nad  základy  a  do nich  později  napustili   izolač-
ní tekutinu. Při opravě školy byl zřízen  kuchyňský  a  jídelní   
koutek  pro  vydávání  stravy  dětem.  Jako   poslední byla 
provedena venkovní omítka. 
Finanční  náklad  na opravu  činil  252 000   Kčs v hodnotě 
díla 420 000 Kčs. Vyvrtání děr na izolaci stálo 181 000 Kčs, 
napuštění izolace 38 000 Kčs. Placeni byli pouze zedníci na 
venkovních omítkách a obkladač.  
Veškeré práce na opravě školy byly prováděny formou 
brigády zdarma. Celou akci spolehlivě, zodpovědně a 
samostatně  řídil   předseda   SRPŠ,    poslanec   MNV   Jan  
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Petrlík.   Celkem  bylo   odpracováno  2 156   brigádnických 
hodin. Začátek školního roku  1987/88  byl ještě  v kulturním  
domě  odkud  se  žáci  přestěhovali  zpět  do nově opravené 
školy  dne 12.října 1987. 
Vlastní oslava založení školy proběhla 21.11.1987. V dopo-
ledních hodinách byla škola otevřena k prohlídce pro 
veřejnost.  Ve třídách  byly  vystaveny  ruční práce žáků, 
oba  díly  školní  kroniky, kronika  MNV s   fotodokumenta-
cí a vzácné krystaly z katastru Ostrova. Oslava byla zahá-
jena ve škole za účasti pozvaných učitelů působících 
v minulosti na škole, zástupců složek Národní fronty, zá-
stupce ONV,  MNV a JZD Pokrok. Položením kytice u hro-
bu bývalého učitele Miroslava Sklenáře byla uctěna 
památka všech již nežijících učitelů. Je mezi nimi i 
akademický  malíř  Alois  Lukášek,  který  za svého působe-
ní na zdejší škole nakreslil obrázek  školy  do školní kro-
niky. Slavnostní odpoledne pokračovalo v kulturním domě,  
kde  vystoupili  se  svým  bohatým programem  žáci základ-
ní školy a cvičenci TJ Sokol se svou akademií. Volnou 
zábavou a tanečním večerem slavnost skončila. 
K dvoustému výročí založení školy v Ostrově byl vytištěn 
almanach. 
 
 Do podzimních měsíců byla dokončena nová autobusová 
čekárna, kterou stavěli členové MO Svazarmu. Stavba sice 
trvala déle, než se předpokládalo, zato je velice pěkná. 
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 Zbývá demolice staré čekárny a rozšíření silnice. 
 
  Jedna z realit, které se téměř vždy vyskytují 
v kupních smlouvách v historii, je mlýn. Např. v roce 1609 
koupil Tomáš Soběhrd z Kozlova Ostrov s tvrzí, farou, dvo-
rem, mlýnem, pivovarem, mýtem a rybníky za 11 000 zla-
tých. Podle odhadu z roku 1696 činila činže (nájem) z ostrov-
ského mlýna 30 zlatých mimo 30 zlatých z výkrmu vepřů. 
Pro srovnání příjem z mýta v témže roce v Ostrově činil 15  
zlatých,  v roce 1750  činila činže z mlýna 70 zlatých a např. 
z   panské hospody 50 zlatých.   
Mlýn a pila fungovala až do roku 1947. V té době sloužila  
jako  pohon  dvě  vodní  kola  pro mlýn a jedno kolo pro   
pilu. Vodní   síla  poháněla  i  elektrárničku o  výkonu 6 kW.  
Tato  elektřina  byla  používána i naproti v sokolovně. 
V roce 1953 byly budovy zkonfiskovány a poslední majitel 
Josef Havelka s  rodinou vystěhován. Později byl v obytných 
místnostech sklad Spotřebního družstva Žďár. Krátkou dobu 
zde šilo zakázky několik žen pro Výrobní družstvo Nové 
Město na Mor. Hospodářské budovy užívalo JZD až do roku 
1984. Ve výměnku byla do roku 1970 dřevodílna JZD a do 
roku 1985 se této místnosti užívalo jako kuchyně při 
zahradních výletech. Stodola je v současné  době užívána 
jako skladiště pro MNV. 
Demolice  mlýna  byla  záležitostí  několika  brigádníků, 
kteří   rozebrali   střechu,   vazbu   a  ostatní   dřevo.   Části 
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zdravého dřeva bylo použito na vazbu střechy požární 
zbrojnice. V červenci byla mechanizací JZD odstraněna 
zděná část  budov.  Pila, která stála  u  mlýna byla zbou-
rána do roce 1955. 
Na místě starého mlýna má v budoucnu stát prodejna 
smíšeného zboží. 
 
 
 Pro  nepříznivé počasí pokračovala stavba vodovodu 
v Ostrově až od druhé poloviny dubna. Prováděl se průtlak 
pod hlavní silnicí mezi kulturním domem a řekou, další 
průtlak pod silnicí mezi tenisovými kurty a Bohdalovským 
potokem a konečně třetí pod silnicí za mostkem u Skle-
nářových (čp.134)  směrem  na Kotlaly. Byla napojena větev 
od mostu za hřištěm na Familie, kde došlo ke spojení 
s vodovodem, který  již  byl  vybudován  v  nové  části  oko-
lo  mateřské  školy. Délka trasy 240 m. Zde došlo k na-
pojení na vodovodní přípojky Invalid, Bartůněk, Dvořák, 
Jurek, Vostál, Březka, mateřská škola, Vasiliev. Tato část 
vodovodu byla uvedena do provozu.  Další větev byla bu-
dována  od  mostu  za  tenisovým hřištěm, směrem vedle 
řeky  Oslavy  za  Svítilovou  zahradou,  přes   hlavní  silnici 
k  rozestavěné  požární  zbrojnici.  Délka   trasy  200  metrů. 
Třetí větev byla vybudována přes  řeku  Oslavu za  pro-
dejnu Pramen, kde došlo v první polovině listopadu k  
prozatímnímu   ukončení  stavby.   Délka  tohoto  úseku  je  
60  metrů.     Koncem   roku   byla   na   vodovod   napojena  
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prodejna Pramene. Průtlaky přes silnici prováděl n.p. Ply-
nostav Pardubice. Práce ztěžovaly deště, bylo nutné neu-
stále čerpat vodu. Velice náročný byl i přechod přes řeku 
Oslavu, kde musela být položena ocelová ochrana.  
Celkem bylo v roce 1987 vybudováno 500 m trasy a od-
pracováno 5 200 brigádnických hodin. Hladký průběh této 
akce zajišťuje spolehlivě, nadále bez problémů, pan Josef 
Marek, který věnuje stavbě vodovodu všechen svůj dů-
chodcovskvý čas. 
 
 
 Od dubna pokračovaly práce i na požární zbrojnici 
v Ostrově.  Stavba  zdí do podlaží a zakrytí panely patra 
byly hotovy do konce června. Do začátku září byly posta-
veny zdi patra a štítky  pod  vazbu. Mistr tesař Bohumil 
Bartoš z Ostrova s několika brigádníky si připravili vazbu a 
do konce září byla střecha, včetně pobití, hotova. Pokrytí 
střechy plechem bylo dílem Miroslava Pelikána za pomoci 
jeho syna. Pak již Cyril Vencálek, vedoucí stavby, řídil 
práce k zajištění stavby na zimu. 
Přesto, že okresní orgány kritizovaly MNV za nedokončení 
požární  zbrojnice,  prodloužení  jejího  termínu  dokončení 
a  velkou  rozestavěnost  v obci, je nutno dodat, že práce 
bylo v naší obci v tomto roce vykonáno mnoho a to ve 
srovnání i  s  daleko  většími obcemi. Při větší angažova-
nosti poslanců, mohla být stavba požární zbrojnice ve 
skutečnosti daleko dál. 
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Obyčtov  - 
Změnu k lepšímu zaznamenala stará část obce. Byla dokon-
čena kanalizace. Občané si zabudovali obrubníky a upravili 
chodníky, Okresní správa silnic Žďár n. S. zabezpečila polo-
žení živičného koberce na silnici. Byla provedena demolice 
několika chátrajících objektů. 
Výstavba nové opěrné zdi u hřbitova však nepostupovala 
pro nezájem občanů, podle plánu a tak do konce roku neby-
la dokončena. 
Také stavba sportovně požárního areálu, pro majetkopráv-
ní rozpory, nebyla zahájena. 
Část bývalé školy dostalo do pronájmu JZD Pokrok na 
přidruženou  výrobu.  Šest žen, družstevnic, zde šije výrob-
ky pro podnik Gala Měřín. 
V areálu JZD byl zbudován velkokapacitní seník a pevné 
hnojiště s jímkou. 
 
 
Hodíškov - 
Stavba vodovodu se ukázala jako velmi těžká, až na hrani-
cích možností několika obětavých brigádníků, kteří se i v tak 
malé  obci  brigád zúčastňují. I v tomto roce bylo třeba 
zažádat  již o druhý termín dokončení stavby, což se ne-
obešlo bez postihu pracovníků MNV. Rada MNV uložila 
předsedovi Občanského výboru v Hodíškově Ing. Karlu 
Strakovi i všem jeho členům napřít všechno úsilí k do-
končení  stavby  v  novém  termínu.   Na   dokončení   stavby 
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závisí povolení dalších akcí v obvodu MNV Ostrov n. Osl. 
 Nad obcí, až po „Zálomy“, byly prováděny meliorace. 
V části obce, na silnici směrem k Novému Město n. M., 
položili občané v krátké době obrubníky. Okresní správa 
silnic  Žďár n. Sáz. na  takto upravenou část silnice polo-
žila nový živičný povrch. Na akci se podílel i Státní statek 
Hodíškov. 
Na vlastní náklady musel pracovník ACHP Žďár n. S. pro-
vést opravu autobusové čekárny. Nepřizpůsobil jízdu ná-
kladního automobilu stavu vozovky a čekárnu zdemoloval. 
Při této nehodě naštěstí nedošlo ke zranění. 
 
Akce „Z“ – v tisících Kčs: 
 
   Název akce            Hodnota díla       Finan.náklad 
 

Vodovod Hodíškov     470    303 
Vodovod Ostrov     874    564 
Požární zbrojnice Ostrov    1 025      707 
   Celkem  2 369 1 574 
 
Neinvestiční akce 
 

Autobus. čekárna Ostrov       55       32 
Zákl.škola Ostrov     420     252 
Komunikace Obyčtov     135       98 
Pož. areál Obyčtov        -       15 
    Celkem      610     397 
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Počasí: 
Do 15.3. jsou noční mrazy -15ºC až -18ºC, potom mírné ote-
plení. 22.5.  sněžilo  a byly přízemní mrazíky. 15.6. byla 
mezi 3 a 4 hodinou ranní velká bouře. 
Od 20.7. byly opět ranní mrazíky a denní teploty nepřesáhly 
10ºC. Celý rok byl studený a vlhký. Na závěr roku byly tep-
loty nad nulou, beze sněhu. 
 
Statistika: 
Ke dni 31.12.1987 žije v obci Ostrov n. Osl. s osadou Suky 
celkem 828 obyvatel, z toho 429 žen a 399 mužů. Narodilo 
se 18 dětí, z toho 12 děvčat a 6 chlapců. Zemřelo 7 občanů, 
z  toho 2 ženy a 5 mužů. Přihlásilo se 6 občanů, z toho 2 
ženy  a  4 muži.  Odhlásilo  se 11  občanů,  6  žen a 5  mu-
žů. 16 občanů uzavřelo sňatek manželský (11 žen a 5 mužů), 
žádné manželství nebylo rozvedeno. V Ostrově  je  celkem 
249 domovních čísel, na Sukách 19. 
 V Obyčtově žije 380 obyvatel, z toho 197 žen a 183 mu-
žů ve 131 č.p. Narodilo se 9 dětí, z toho 1 děvče a 8 chlapců. 
Zemřela 1 žena. Do obce se 1 žena přistěhovala. Odhlásili 
se 3 obyvatelé, 2 ženy a 1 muž. Bylo uza-vřeno 9 manželství 
(3 ženy a 6 mužů), žádné manželství nebylo rozvedeno. 
 Hodíškov   s osadou Kříby  má  170  obyvatel (88 žen, 
82 mužů). Hodíškov má 52 čísel popisných, Kříby 4. Naro-
dilo se 1 děvče. 4 obyvatelé zemřeli (3 ženy a 1 muž). 
Přihlásila se 1 žena a 1 muž.  Odhlásili se  4 občané, 2 muži 
 
 
 
 
 

       Strana 183 
 
 
a 2 ženy.  Byla uzavřena  4 manželství  (2 ženy a 2 muži). 
Ani zde nebylo rozvedeno žádné manželství. 
 
(Poznámka kronikáře: Celostátní skutečnost – na 100 uzavřených 
manželství = 40 rozvodů) 
  
V našich obcích žije celkem 1 378 obyvatel. 
 
 
 
     Velké kulaté razítko MNV       podpis 
                                                          Ostrov n. Osl.         Milota 
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  Již začátkem roku byla podruhé prodloužena 
lhůta dokončení vodovodu v Hodíškově. Tato akce je na 
pořadu  každého  jednání  národního výboru. Předseda 
MNV František Milota spolu s  místopředsedkyní MNV 
Eliškou Šidlovou navštívili všechny občany Hodíškova 
v jejich domácnostech, vysvětlovali a žádali o pomoc při 
dokončování  stavby.  Několikrát  za rok se v  Hodíškově 
sešli  členové Rady  MNV s občany obce a občanským vý-
borem,  aby  společně  řešili   postup prací,  avšak  přes  
veškeré úsilí práce na dokončení vodovodu probíhali 
s velkými obtížemi.  V  závěru  roku  byla stavba s nedoděl-
ky zkolaudována. 
 V Ostrově neustále přetrvávají problémy se skládkou 
domovního odpadu. Národní výbor požádal o pomoc 
v řešení  neuspokojivého  stavu.  Problém  je stále otevřen a 
v  řešení.   V  obci   je   nutné  opravit  místní  rozhlas z 
důvodu  vadného kabelu.  Poněvadž kabel není možné nik- 
de koupit, bude nutné provést opravu alespoň pro-    
vizorně. Přetrvávají problémy s  údržbou veřejného 
osvětlení, kterou je nucen národní výbor zajišťovat 
nárazově.    V    letošním   roce   nastaly    opět    potíže     se  
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správcem  kulturního  domu.  Dosavadní správce Rudolf 
Brunst  st.  tuto  činnost  vypověděl a tak je hledána 
náhrada.  Provoz v  kulturním domě dočasně zajišťují 
členové MNV. 
Časté stížnosti občanů v  Ostrově jsou na zásobování 
obchodu  Pramen.   Jde hlavně o základní potraviny – 
mléko,  chléb,  maso,  ovoce  a  zeleninu. Obchod se 
omlouvá špatným zásobováním dodavateli a tak stále 
dokola. V obchodě  smíšeného  zboží  zase chybí toaletní 
papír, ubrousky, hygienické vložky pro ženy – to ale není 
problém místní, ale celostátní. Doufejme, že přechodný. 
 Komise  národního  výboru  nepracují  tak,  jak  je od 
nich očekáváno.  Předseda stavební komise Josef Pikula 
z Obyčtova   požádal  o  uvolnění z  funkce.  Důvodů má 
více. Členové se nescházejí,  občané nerespektují požadav-
ky komise, nedoplňují potřebné údaje, hromadí se nevy-
řízené žádosti o stavební pozemky již od roku 1985.  
Pozemky, které byly k tomuto účelu vytipovány nechtějí 
občané prodat a MNV není kompetentní tento problém 
samostatně řešit jinak. Z ustavených komisí je třeba 
vyzvednout komisi veřejného pořádku, která pracuje 
pravidelně a spolehlivě, rovněž tak Sbor pro občanské 
záležitosti, pouze podle potřeby pracuje komise sociální. 
Ostatní komise, především kulturně školská, místního 
hospodářství atd. nepracují vůbec. Naskýtá se otázka           
– zda   ustavení  komisí  pouze  papírově   má  vůbec  nějaký  
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smysl. Občané všeobecně znají především svá práva a těch 
se dožadují, ale daleko méně již jsou ochotni připustit si 
nějaké povinnosti vůči obci a státu. Rada MNV pozvala ke 
společnému jednání 17 předsedů jednotlivých složek 
Národní fronty, dostavili se 4, což nechávám bez komentáře. 
 V měsíci listopadu byla v Ostrově demolována stará 
autobusová čekárna. Konečná úprava nebyla provedena, 
protože pracovníci Spojů Žďár n.S. nepřeložili dálkový 
telefonní kabel vedoucí pod chodníkem. 
 Bez problémů se v letošním roce neobešla ani stavba 
vodovodu v Ostrově. Někteří občané chtěli zavést vodu do 
svých domovů, ovšem pracovat na veřejném řádu nechtěli. 
Ve větvi vodovodu,  která končila u Pramene se pokračova-
lo položením potrubí až k základní škole. V úseku mezi 
prodejnou Potravin a Santiniho hostincem (zvaným místně 
„rychložír“) byla tvrdá skála. Aby mohla stavba pokračo-
vat, bylo nutné skálu navrtat a vystřílet. I přes potíže stavba 
pokračuje podle plánu. Návrh Rady MNV, aby občané 
pomohli na  stavbě  požární  zbrojnice,  která je  ve skluzu 
za to, že jim bude možno zavést vodu do jejich domů (mimo 
plán) se nesetkal s  pochopením. Většina vodu nutně potře-
buje,  ale  bez podmínek. Samozřejmě to dopadlo tak, že 
voda jim teče, ale zbrojnice není hotová. Jedná se o část 
nových domků v okolí budovy MNV, která byla napojena 
z větve u Svítilových.  Z  veřejných  budov byla napojena 
nová    požární   zbrojnice,   budova   MNV,   základní škola, 
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prodejna Pramene a kulturní dům. K  budoucí prodejně 
smíšeného zboží byla zřízena odbočka. Stavba nové pro-
dejny by měla být zahájena již v příštím roce. 
 Mezi obcemi Obyčtov a Ostrov byla zahájena oprava 
koryta řeky Oslavy. Investorem je MNV, který na tuto akci 
obdržen půjčku od ONV. Po dokončení opravy bude uprave-
ný úsek předán Povodí Moravy za hodnotu díla. Přesto, že 
oprava toku zamezí zaplavování domků v Obyčtově, občané 
to nepovažují za nutné.  
Oprava oplocení hřbitova v Obyčtově ještě není hotova. 
 Svaz požární ochrany v Obyčtově oslavil dne 3.července 
tohoto roku významné výročí–100 let trvání požárního sboru 
v obci. V sobotu 2.července odpoledne proběhlo požárnické 
námětové cvičení. Po něm se konala slavnostní členská 
schůze, kde byli vyznamenáni zasloužilí členové. V neděli rá-
no po budíčku pak následoval průvod obcí od požární 
zbrojnice na hřbitov, kde byla uctěna památka zesnulých 
členů  SPO  položením  kytic.  Po  uvítání  požárních sborů u 
zbrojnice proběhla ukázka výcviku požárníků s ukázkami 
moderní požárnické techniky. Po slavnostních projevech 
k výročí založení sboru pokračovala oslava taneční zábavou 
„Na čapíku“. 
 Stavba vodní nádrže v Ostrově „Na dolech“ pokračuje 
hloubením základů pro betonovou výpustnou část hráze. K 
tomuto účelu zde byl vztyčen stavební jeřáb. Druhý takový 
jeřáb  slouží  k   výstavbě   dvou  šestibytových   domů    JZD 
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(ve směru na Kotlasy), které byly do konce roku postaveny 
v hrubé stavbě a zastřešeny. 
Třetí jeřáb stojí ještě v obci u požární zbrojnice. Na této 
stavbě byly během roku položeny mramorové dlažby, veške-
ré obložení, podlahy z PVC, vnitřní a  venkovní omítky. Věž 
se do konce roku dokončit nepodařilo. V závěru roku pro-
běhla kolaudace, která byla pro nedodělky přerušena. Důvo-
dy–nedokončená odpadní jímka, zastřešení věže a její vnitř-
ní zařízení, přechod z budovy do věže apod. Na odstranění 
závad závisí předání budovy do užívání. Budova obdržena 
čp. 246. 
R MNV přikázala požárníkům odstranit dřevěnou požární 
cvičnou věž. Při šetření těžkého úrazu Miroslava Lázničky 
ml., který při věšení hadic spadl z jejího vrcholu, bylo zjiště-
no, že věž byla postavena bez povolení a má vážné bezpeč-
nostní závady. Národnímu výboru hrozí finanční postih za 
nedodržení bezpečnosti práce. 
 Aby si pozdější čtenář těchto zápisů nemyslel, že 
v současné době žijí v našich obcích jen lidé spořádaní, po 
zaměstnání chodící na brigády a chválící naše socialistické 
zřízení.  Lidé jsou  v  podstatě  stejných  povah   jako  kdysi. 
I sousedské vztahy se proti minulosti mnoho nezměnily. 
V tomto roce jsou zaznamenány sváry mezi sousedy v Hodíš-
kově, řešené i soudně. Komise ochrany veřejného pořádku 
v působnosti našich obcí uložila během roku pokuty v celko-
vé výši 2 400 Kčs. Časté jsou krádeže stavebního a jiného 
materiálu   ze  skladů   a  staveb.  Pachatelé   jsou   prozatím 
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většinou nezjištěni. 
Někteří občané byli souzeni. B.P. z Ostrova řídil traktor 
v podnapilém stavu a na místní komunikaci v Sazomíně stroj 
převrátil. J.Š., který jel s ním, utrpěl při nehodě vážné zra-
nění. Řidič byl odsouzen na 15 měsíců do vězení. 
Také 20ti letý J.S. z Obyčtova jel s osobním automobilem 
v podnapilém stavu. Havaroval a způsobil svým třem spolu-
jezdcům zranění. Ještě před nástupem vojenské základní 
služby si odpyká trest 15 měsíců nepodmíněně. 
Méně častý se stal případ v Ostrově. Třiadvacetiletý mladík 
z Ostrova M.M. vnikl maskován podvodně do domku dů-
chodkyně A.Č., ohrožoval ji kuchyňským nožem a pak ji 
znásilnil. Po krátké době byl vypátrán a odsouzen na 36 
měsíců nepodmíněně. 
 
Příjemnější událost se stala při demolici domku čp. 69 
v Ostrově. Rodina majitele Josefa Beneše st., při vyklízení 
starých věcí, dávala stranou různé krabice s písemnostmi a 
věnovala mi je k  vytřídění. Pro místní kroniku tak bylo 
získáno mnoho důležitých listin – např. svatebních a ma-
jetkových smluv, spory, žádosti, škody, většinou vše s datem, 
podepsané a opatřené pečetí. Záznamy obecní pokladny jsou 
vedeny   nepřetržitě   od  roku  1637  až   do  20.století.  
Jistá část těchto písemností je opatřena červenou nálepkou 
s tímto textem „ČESKOSLOVANSKÁ národopisná výstava 
v  Praze 1895“. „Z.P. Ořechovičky (evidenční číslo a 
podpis)“.  Dále byly  nalezeny  přípisy ze  statku  novovesel-  
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ského a klášterského a to o kontribucích (pozemkových da-
ních), dodání rekrutů a podobně. Písemnosti budou seřaze-
ny, některé přeloženy do současné češtiny a budou tvořit 
přílohu kroniky MNV Ostrov n.O. Občané je mohou spatřit 
při výstavách kroniky u příležitosti významných událostí. 
Nález těchto písemností je z hlediska historie velice význam-
ný o což se zasloužila celá rodiny Josefa Beneše. 
 
Počasí: 
Zima  mírná, bez větších mrazů.  Sníh  napadl až  20.února 
a 20.března se rozpustil. Jaro ani léto nevybočilo ničím 
z normálu. Podzim byl suchý a teplý. Koncem listopadu 
(23.11.) napadl sníh a byly mrazy až - 18ºC. V prosinci se 
však oteplilo a to až do konce roku. 
 
Statistika: 
Pohyb osob         Ostrov  Obyčtov  Hodíškov         Celkem 
                            M   Ž     M   Ž      M    Ž            muži   ženy 
- narozeno    9    7     1    7       1     1             11     15 
- přihlášeno           27          4              1                      32 
- odhlášeno           21          8               2                      31 
- zemřelo      4    3      1    2        -      -             5        5 
- obyv.celkem      843        381          171                 1 395 
- v r. 1988 přibylo osob 
                             15          1              1                      17    
V obvodu MNV bylo uzavřeno 14 sňatků 1 manželství bylo 
rozvedeno.   
 
                            Velké kulaté razítko MNV       podpis 
                                                  Ostrov n. Osl.               Milota 
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 Rok politicky stejný jako roky předešlé. Nic nena-
svědčuje   tomu,  že by mohla nastat nějaká  změna.   Po 
předešlé kampani  a   zlepšení  státní   ekonomiky,   kte-
rou měl pozvednout „soubor opatření“, jejímž výsled-
kem byly pouze komentáře ve sdělovacích prostředcích 
nastala kampaň  nová.  Zjednodušeně  se nazývala 
„změna myšlení“, měla stejný cíl jako předešlé, ale také 
stejný výsledek.  Změny přece jen nastaly a  to  až   
v zá-věru roku. Jaký budou mít vliv na život v naší obci 
v příštích létech to jistě zaznamená naše kronika. 
17.listopad a následující dny byly v naších obcích sle-
dovány s nevšedním zájmem snad všech občanů.  
Většina se shodovala na tom, že je nutné změnit  dosa-
vadní  politické  praktiky v naší   společnosti. Informace  
o politických změnách přicházely převážně tiskem, tele-
vizí, rozhlasem a  různými  letáky. Tyto  byly  nalepeny  
na  mnoha   místech v obci, jako je prodejna potravin, 
vývěsní skříňky, sloupy veřejného osvětlení, autobusová 
čekárna a pohostinství, vývěsné tabule. Jejich obsah 
odpovídal povětšinou poli-tickým záměrům tvůrců a 
časti si odporoval ve snaze splést občany. 
První schůze občanského fóra  byla svolána 30.12.1989 
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do „Panské hospody“, kde se sešlo 50 osob, včetně 
dvou zástupců  OF ve Žďáře n. Sáz. Schůzi zahájil pan 
Josef  Pálka  z  Ostrova a předal pak slovo hostům, 
kteří  informovali přítomné  o  činnosti  OF  ve  Žďáře 
n. Sáz. a  jeho postavení ve městě.  V následné diskuzi 
se projevily rozdílné názory na činnost a složení 
„Občanského fóra“ v naší obci. Protože  do  diskuze  
zasahovali také podnapilí hosté z výčepu, bylo roz-
hodnuto zvolit  mluvčí  OF  na příští schůzi, která bude 
svolána do kulturního domu. 
V  měsíci  prosinci  se dozvídáme o aktivitě některých 
občanů v Obyčtově, sbírajících hlasy pro oddělení  je-
jich obce od MNV Ostrov n. Osl.  Do konce roku však 
úředně o toto oddělení nepožádali. Dá se tento krok 
očekávat začátkem příštího roku. 
 Z politických stran byla ještě před 17.listopadem 
obnovena  činnost strany  lidové   a to  18.května  za-
ložením  místní  organizace.  Při založení má 15 členů a 
předsedou byl zvolen pan Karel Kostelenec, jednatel 
Ladislav Cihlář st.,  pokladník Filip Doležal st. a 
revizor pan Josef Laštovička ze Sazomína. 
 

Z výstavby v obci – 
 Ke  konci  roku  jsou dokončeny dvě  šestibytovky 
JZD  a stěhují se  do nich  noví  nájemníci, zaměstnan-
ci JZD. Za jejich postavení má JZD na deset let   před-
nostní právo v  obsazování těchto  bytů.  Bytovky     jsou    
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evidovány pod  čp. 247 a 248 a jsou majetkem 
Stavebního  bytového  družstva   „Zelená   Hora“   
Žďár n. Sáz. 
 V  požární  zbrojnici  dokončují brigádníci úpravu 
terénu a dokončují věž, včetně jejího zastřešení. 
 Brigádníci z  TJ Sokol rozebírají střechy hospo-
dářských  budov   „panské hospody“.  Památková  pé-
če  trvá  na  jejich  opravách,  jinak že od dotací na 
rekonstrukci samotné hospody ustoupí. 
 Nejvíce práce bylo provedeno  na   stavbě   průmys- 
lové  prodejny  na  místě  bývalého  „mlýna“. Zjara,  
jak počasí  dovolilo,  byly  vybetonovány  základy.  
 Také  stavba  zdí  šla velice rychle, nedostatek   ma- 
teriálu  stavbu  na  tři  měsíce  přerušil.  Koncem  léta  
se  vše  dohánělo.   Vazba střechy  byla  postavena      
ze dřeva střechy hospodářských budov „Panské 
hospody“. Do konce roku byla střecha pokryta 
plechem,  zřízena  jímka  a  celý objekt na zimu 
uzavřen. 
 Stavba  přehrady pokročila  mýcením dna a 
záplavových  oblastí.   Železobetonové zařízení výpustě  
je  v  podstatě  hotovo. 
 Ve   výstavbě  vodovodu  byla  provedena  skrývka 
ornice v místech vodojemů na Sucké hoře. 
Elektrikáři   JZD   vybudovali  elektrickou  přípojku  z 
osady Suky zemním kabelem na stanoviště. 
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Stavba   vlastních  vodojemů  o  obsahu  2  x  250 m3     
a provozní budovy má být zahájena příští rok. 
Rozvod vody tento rok nepokračoval. 
  Vlivem   politických   změn  ve   státě,  která 
byla   v   této  době  nazývána   „sametová revoluce“   
otevřela   možnost   vrátit   na   pomník   padlých  před 
školou v obci, plaketu prvního prezidenta a zakladatele 
státu Tomáše Garrigua Masaryka. 
 Poprvé  byla  na  pomník  padlým  spoluobčanům v 
 1.světové  válce připevněna při jeho zbudování, před 
odhalením, které se konalo 1.září 1929. 
Na začátku 2. světové války byla sejmuta a ukry-          
ta do dutiny ve zdi za výhní v domě kováře Josefa       
Hrnčíře. Na pomník se vrátila po skončení války         
v roce 1945. Byla tam pouze 5 let a znovu putova-       
la do původního úkrytu, kde byla dlouhých 18 let         
až  do jara 1968. Ani to však nebyla její poslední   
cesta. V  přesně nezjištěné době byla tajně sej-        
muta a jako jiné památky tohoto státníka v okre-          
se,  zmizela  v  depozitářích  okresního  muzea. 
7.prosince 1989 vyzvedli zástupci národního výboru 
manželé Šidlovi plaketu TGM z  Horácké gale-           
rie v Novém Městě na Moravě, kde podle tamních 
pracovníků měla zůstat trvale. Ke cti pracovníků        
galerie je třeba dodat, že byli radou nápomocni         
jak    převést    tuto   plaketu   v   hodnotě   10 000   Kčs                              
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zpět na původního majitele –   tj. obec Ostrov nad Osl. 
Po menších úpravách a vyčištění byla plaketa dne 
19prosince. Josefem Hrnčířem (synem kováře Hrnčíře) 
a Josefem Šidlem opět umístěna na pomník před  
školou. Počtvrté umístěna tam, kam si ji naši před-   
kové umístili poprvé. Naším přáním je, aby již do    
úkrytu nemusela. 
 

Počasí – zima velice mírná, beze sněhu. Sněhové 
přeháňky naopak v dubna a začátkem května. Léto bez 
výkyvů, na okopaniny průměrné, na obiloviny dobré. 
Letní bouřky bez následků, spíše chudší srážky. Konec 
léta a začátek podzimu teplý a suchý, podzimní práce 
brzy ukončeny. V  druhé polovině listopadu sníh a mráz 
až -20oC. Toto počasí trvá do 10.prosince, potom přišla 
obleva, teplo  a sucho až do konce roku. Ve srovnání se 
stavem před 30ti lety  lze tvrdit,  že vody  z  katastru   
naší  obce stále ubývá. 
 

    Změny v počtech obyvatel: 
                             Ostrov                Obyčtov                Hodíškov 
                         M    Ž   celkem     M    Ž   celkem    M    Ž   celkem  
přistěhováno  7 12 19 4 5  9 4 2  6 
odstěhováno    10 12 22 4 2 6 7 3 10 
narozeno  8 10 18 3 4 7 1 2  3 
zemřelo  4   6 10 - 1 1 3 1  4 
sňatky     15  4    1 
rozvody     -   -    1 
STAV K 31.12.                 845   391      166 
Ú H R N E M  =  1 402 obyvatel 
  V roce 1987 byla provedena oprava v počtech 
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obyvatel v Ostrově nad Oslavou z 828 na 826 obyvatel. 
 V roce 1988 v Ostrově z 841 na 840 obyvatel a 
v Obyčtově z 381 na 382 obyvatel. 
 
.                                 Velké kulaté razítko MNV       podpis 
                                                          Ostrov n. Osl.         Milota 
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  Politické změny ve vedení státu mají odezvu 
také v naší obci. Oživují se politické strany, u nás  
hlavně Čs. strana lidová. 
Dlouho nevídaná předvolební kampaň se rozpouta-    
la před volbami do Sněmovny národů, Sněmovny     
lidu a České národní rady. Každá volná plocha, 
dokonce i sloupy, byly polepeny předvolebními 
plakáty. 
  Vlastní volby se konaly v kulturním domě dne 
8. a 9.června Kolik občanů hlasovalo pro kterou 
politickou stranu, hnutí nebo koalici je doloženo 
v dokumentaci kroniky. 
  Občané obcí Obyčtov a Hodíškov se rozhodli, 
že se opět osamostatní a vytvoří národní výbory. 
Poslanci za tyto obce, do budoucích celostátních  
voleb, byli ustanoveni na plenárním zasedání         
29.3.  v Ostrově. Volby do nových „obecních úřadů“ a 
jejich zastupitelstev se konaly v nové požární   
zbrojnici v  sobotu dne 24.listopadu v  době od       
08.00 do 20.00 hod. Těmto volbám nepředcháze-        
la téměř žádná kampaň, přesto byla účast              
voličů  vysoká.   Do  voleb   postavily  politické   strany 
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a hnutí různý počet kandidátů. Plný počet 15    
kandidátů  postavila Čs. strana lidová, 14 – Občan-   
ské  fórum, 4  Komunistická strana  čs.,  3  Čs.              
strana  socialistická.  Volební komise byla devíti-
členná, složená ze zástupců všech stran a hnutí, 
předsedou byl zvolen (losem)  pan  Ing. Richard  
Hruška  čp. 145,  zapisovatelkou Eliška  Šidlová        
čp. 121.  
Zvolení členové patnáctičlenného zastupitelstva si 
později zvolili pětičlennou Radu. Nejobtížně-                
ji byla obsazována funkce starosty (dříve před-       
sedy), kterou po složitém jednání přijal pan Jan    
Špaček čp. 13.  Dalšími členy Rady jsou – p. Jan 
Petrlík, Václav Vávra, Zdeněk Peňáz a místo-     
starosta  Zbyněk  Svítil, všichni  z  Ostrova. 
  Volbami v tomto roce se fakticky odloučily 
od dosavadního místního národního výboru obce          
Obyčtov a Hodíškov s osadou Kříby. Toto politické        
spojení trvalo deset let. O obojích volbách, které          
se v obci konaly je třeba říci, že prakticky pro-       
běhly důstojně a byly dobře zorganizovány. 
Ustavující schůze obecního zastupitelstva se konala 
12.prosince  v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Přesto, že nebyl ještě konec roku, vstoupil nový       
úřad   do  nového volebního období s  finančním            
vkladem 41 300  Kčs  (ve   spořitelně)   a    97 500   Kčs 
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sdružených JZD Radostín nad Osl. na údržbu osvětle-
ní a komunikací. 
 
V roce 1990 bylo proinvestováno: 
- prodejna průmyslového zboží – 890 000 Kčs 
- technické vybavení k rodinným domkům „ na Líškách“  
  153 000 Kčs 
- komunikace k nové prodejně – 85 000 Kčs 
- II.et. vodovodu 810 000 Kčs (z toho 360 000,- Kčs  z ONV) 

- na výstavbu vodojemů sdružilo zemědělské družstvo 
  - 560 000 Kčs 
- rozšíření silnice č. I/37 u čekárny – 68 000 Kčs 
- rekonstrukce veřejného osvětlení – 11 500 Kčs 
  (sdružilo JZD) 
- komunikace v obci Hodíškov – 47 000 Kčs 
Z celkového rozpočtu r.1990 – 521 000 Kčs bylo MNV 
uhrazeno mimo provoz 102 00 Kčs pro Povodí Moravy 
za vypouštění splaškových vod do řeky Oslavy a to za 
obec Obyčtov a Ostrov. Doplatek na vodovod Ostrov 
ve výši 45 000 Kčs byl hrazen ze sdružených prostřed-
ků od Čs. státních drah a provozního účtu. Mimo tyto 
náklady byla uhrazena studie na čistírnu odpad-     
ních vod pro Ostrov a Obyčtov ve výši 79 000 Kčs. 
Oddělením obcí k 1.7. bylo z rozpočtu poskytnuto    
obci Hodíškov 22 460Kčs a Obyčtovu 30 501Kčs. 
K tomuto vyrovnání bylo použito i 7 500 Kčs za   
prodej  pozemků  a  neplánovaný  příjem   26 500   Kčs 
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 za opravu koryta řeky Oslavy pod Obyčtovem. 
 
Stavby: 
Dne 10.října byla ve výborné kvalitě provedena kolau-
dace nové prodejny průmyslového zboží a podle doho-
dy byla prodána SD Jednotě Velké Meziříčí. Doba 
vlastní stavby „v akci Z“ nepřesáhla dobu jednoho 
roku. Největší podíl na stavbě má vedoucí stavby      
pan Václav Vávra, dále pak Jaroslav Láznička, Mi-
loslav Filip, Josef Chalupa a Josef Šidlo. Významně 
pomohla stavební parta vedená panem Janem Krejčím 
ve složení – Miroslav Pól ze Suků, Václav Vojík            
a Josef Šidlo, kteří provedli kompletní vnitřní i ven-
kovní omítky ve své dovolené. 
 Vodovod pokračoval II.etapou (nadále stavbyve-
doucí p.Josef Marek). Od vodojemů na Sucké hoře byl 
zbudován hlavní řád a propojen až na již fungující 
větve u školy. Zároveň je okrajovými částmi obce 
budován vodovod o průměru 600 mm z Mostiště do 
Žďáru n. Sáz., na který by měly být v budoucnu na-
pojeny také naše vodojemy. Stavba vodojemů je  
v hrubé stavbě provedena a obě nádrže o obsahu 2 x 
250 m3 je třeba odzkoušet. Práci provádí sta-         
vební skupina Zemědělského družstva, středisko Ostrov. 
Práce na opravě místní fary mnoho nepokročily. 
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Hlavním důvodem je malá účast pracovníků (dobrovol-
níků) 
Také akciová společnost VALMEX Brno na Santiniho 
hostinci žádnou činnost neprovádí a také dosud neza-
platila obci nákupní cenu, přesto, že objekt užívá. 
Všeobecně se čeká na zákony o půdě a zeměděl-      
ském majetku, privatizaci, vrácení majetku. 
 
Kultura a sport: 
Z větších kulturních a společenských akcí, mimo    
běžné plesy a pravidelného programu kina, stojí za 
zaznamenání koncert dechové hudby „Babouci“ 
z Jižních Čech, pořádaný Svazem požární ochrany. 
 Čs. strana lidová pořádala okresní přehlídku ryt-
mických skupin „Cantále Domino“. 
 Vědecko technická společnost s Ústředním kontrol-
ním a zkušebním ústavem zemědělským uspořádaly 
v kulturním domě semináře pro pěstitele brambor. Zú-
častnilo se ho 200 agronomů z celé Moravy. 
 Ze sportovních akcí byl zajímavý „pouťový turnaj“ 
v malé kopané, kterého se zúčastnilo 16 mužstev  
z Čech a Moravy. Hrálo se na dvou hřištích. Tutéž 
sobotu proběhl na vedlejším hřišti další „ pouťový tur-
naj“  v odbíjené starších pánů. Klání čtyř mužstev se ko-
nalo za horkého letního počasí. 
Pro zlepšení  činnosti místní půjčovny  knih je opravová- 
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na místnost ve staré požární zbrojnici. Tamtéž byla zří-
zena místnost Čs. státní spořitelny, když do-        
savadní zprostředkovatel „Pošta“ prý požadovala 
vysokou odměnu za služby. 
 Jako nový sport se v obci začalo provozovat závěsné 
létání. Již několik let se touto činností zabývají-       
páni Stanislav Pelikán a Miroslav Špaček. Pořádají 
slety ultralehkých letadel s  posezením u pečeného 
selete. V současné době se k létání na motoro-         
vých rogalech používá letiště JZD v sousedním katastru 
obce Sazomín. Fotografie naší obce z  nad-             
hledu jsou přiloženy k dokumentaci. Katastr naší      
obce se stal také častým místem přistávání teplo-
vzdušných balonů. 
 
Kostel – v průběhu poslední desítky let doznal kostel 
v Ostrově mnoha změn, konkrétně samotný vnitřek 
kostela. Změnilo se osvětlení, byla odstraněna kaza-
telna a zábradlí před oltářem, byly vyměněny         
lavice a židle, stará dlažba byla nahrazena no-          
vou – mramorovou. K vytápění se používají elektric-   
ká akumulační kamna. Mši slouží kněz na ma-           
lém oltáři čelem k věřícím, který je umístěn před           
velkým oltářem.   
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Společenská kronika: 
 V tomto roce jsou nejstaršími občany naší obce – 
paní Anna Pávková čp.53, Františka Hamříková čp. 
140  a Františka Dvořáková čp. 28 – všechny roku 
narození 1901. 
Nejpočetnější ročníky jsou : roč. 1941 – 23 občanů, 
1969 – 22 občanů, 1945 – 21 občanů. 
V obci žije 30 občanů 80ti letých a starších, z           
toho  počtu  je  24  žen. 
13 manželských dvojic oslavilo stříbrnou svatbu –       
tj. 25 let společného života a 3 zlaté svatby – 50 let 
společného manželství. 
Bylo uzavřeno 18 sňatků, 2 manželství byla rozvedena. 
Do obce se přihlásilo k trvalému pobytu 52 občanů        
a 20 se  odhlásilo. 
Narodilo se 14 dětí a k 31.121990 má obec Ostrov 
n.Osl. s osadou Suky 880 obyvatel. 
Během roku zemřelo 11 občanů. Čest jejich památce. 
 
 
.               podpis                        Velké kulaté razítko  
               Špaček                                 OBEC  Ostrov n. Osl.         
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 V tomto roce bylo provedeno sčítání lidu, domů a 
bytů. 
Součástí Ostrova je osada Suky, vzniklá 
rozparcelováním klášterního dvora „Suk“, postaveného 
na místě, kde rostl les stejného jména. 
Při sčítání měly obce             Suky     Ostrov     celkem 
domů 18 232 250 
- trvale obydlených 13 204 217 
- bytů celkem 19 279 298 
- trvale obydlené 14 247 261 
vybavení domácností: 
- automatická pračka   3 110 113 
- barevný televizor   5 140 145 
- telefon   5   38   43 
- osobní automobil   5 123 128 
- ústř. nebo etážové topení   8 201 209 
- koupelna (sprchový kout)   9 234 243 
trvale bydlících osob 34 835 869 
Z toho počtu je 417 mužů a 452 žen. Ekonomicky 
aktivních osob je 456 a z toho pracujících 303.             
Ze všech obyvatel, trvale přihlášených, se hlásí 
k národnosti české 626 osob, moravské 240, slovenské 2 
a k německé 1 osoba. 
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Toto byla malá část údajů ze sčítání, které proběhlo 
v polovině roku. Byly ustaveny sčítací  komise  za     
obec Obyčtov, Hodíškov a Ostrov. Sčítacím revizorem 
byla pověřena p. Eliška Šidlová z Ostrova. 
 
 Po odstaveném pruhu, před autobusovou čekárnou 
byly zbudovány chodníky a upraven terén okolo 
čekárny a před prodejnou Jednoty. 
 Stavba vodovodu pokračovala od čp. 9 k domu 
čp. 1 a napojeny byly všechny přilehlé budovy mimo čp. 
4. 
 Energetické závody Nové Město n. M. provádí   
v  obci rekonstrukci elektrické sítě ve staré části           
obce. Je to poslední úsek původního rozvodu z        
 roku 1930. 
 Vodojemy na Sucké hoře byly během roku při-
pojeny na odpadní kanál, přítokový a odtokový řád       
a na elektrickou energii. Do konce roku byla levá  
nádrž odzkoušena na propustnost a zahrnuta. 
 Přehrada „na Dolech“ byla ke konci minulého 
roku napuštěna. V tomto roce byl upravován terén a 
stavěna hospodářská budova. Zároveň byla zatráv- 
něná hráz a holé břehy. 
 Pomalu ale jistě se dokončují práce na místní 
faře. 
 Osud  „Panské hospody“,  i  přes to,  že  ji  obec 
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prodala novému majiteli, který s ní měl dalekosáhlé 
plány, se nijak k lepšímu nezměnil. Nadále její      
vzhled chátrá, včetně celé budovy. V  západní 
hospodářské budově, která byla zbavena střechy         
již dříve, se propadla „pruská“ klenba jedné ze           
tří místností a to severní. Ani se nechce věřit, že by   
tato hospoda skončila v troskách tak jako celý      
Ostrov po Bílé hoře, včetně rychty Matěje Hlavatého na 
jejichž  základech po stu letech, byl hostinec opatem 
Vejmluvou  postaven. 
 Soukromí podnikatelé se jen pomalu pouští do 
podnikání. Zemědělské družstvo otevřelo „Bufet“ v čp. 
36. Tamtéž v přízemí pak prodejnu potravin a ma-      
sa. Bufet byl po roce uzavřen, ostatní provoz ome-    
zen. Družstvu byl zakázán prodej mléka z auta a  
později i z  buňky v  prostorách družstva. Zájem ob-  
čanů o levnější mléko byl velký. Zákaz byl zdůvod-    
něn hygienickými normami. V této souvislosti je za-
jímavé, že za stejných podmínek prodávají soukromí 
zemědělci mléko bez omezení. 
 Znovu byl otevřen Lázničkův hostinec pod názvem 
„Bufet u Lázničků“. 
 
Zajímavosti: 
Hlavní silnice neznamená vždy potíže, ale může  být  ta-
ké příležitostí vidět nejnovější světová osobní i nákladní  
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vozidla nebo náklady abnormální velikosti, jako byl 
transport výletní lodě z Vranovské přehrady do Pardu-
bic. Neobvyklý přesun sledovalo tolik lidí, že ani o pouti 
jich tolik v obci nebývá. Nutno dodat, že byla neděle 
23.června a bylo krásné počasí. 
 Pouťovému turnaji v malé kopané počasí naopak vů-
bec nepřálo. Na turnaj bylo přihlášeno 16 družstev, do-
stavilo se 15. Za chladného, deštivého počasí se druž-
stva utkala na třech hřištích „ za mlýnem“ . Ceny pro ví-
těze turnaje věnoval a osobně předal p. Miroslav Svítil, 
podnikatel z Hradce Králového, bývalý občan ostrov-
ský, mezi kamarády zvaný Míťa. 
 Co se po mnoho let nedařilo bývalému národnímu 
výboru, to se podařilo obecnímu zastupitelstvu a to  od-
voz popela z obce (i z osady Suky). Občané si podle potře-
by odkoupili popelnice, jejich obsah přijíždí likvidovat 
vozidlo bobr MěÚ Nové Město n. M., 1x týdně v pondě-
lí. Služba to není rozhodně levná, ale nanejvýš potřeb-
ná. Jako vždy se najdou občané, kteří popelnice nepo-
třebují - nechtějí se zapojit do ozdravení našeho okolí, 
ale je jich už podstatně méně. 
 
Statistika: 
V r. 1991 se narodilo 23 dětí – 12 chlapců a 11 děvčat. 
Do obce se přihlásilo 11 osob, odhlásilo 46.  11 párů 
uzavřelo sňatek manželský, 1 pár se rozvedl. 
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zemřelo 6 občanů. 
K 31.12. má Ostrov s osadou Suky o 18 obyvatel méně, 
tedy 862. 
 
                                 Velké kulaté razítko       podpis 
                                         OBEC  Ostrov n. Osl.       Špaček         
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 Již 1.února byla uspořádána ve společenské míst-
nosti hasičské zbrojnice výstava k 70.výročí povýšení 
obce Ostrova na městečko. Zájemci mohli shlédnout pí-
semnosti v originálech s přiloženými kopiemi. Součástí 
výstavy byly pozvánky, plakáty, programy a fotografie 
od nejstarších až po současné. Vstupné bylo dobrovol-
né a jeho výtěžek 1 301 Kčs byl věnován celostátní 
sbírce na nákup Gama nože, jímž lze operovat mozek. 
Z místní školy přišli žáci se svými učitelkami. Pozván-   
ky na výstavu byly doručeny do všech domácností. 
Vlastní příprava této akce trvala mě a mé manželce té-  
měř rok. 
 Další velkou událostí byla oslava 100.výročí založe-
ní Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově. Součástí  
oslav byla výstava činnosti sboru, včetně fotodoku-
mentace. Pokračovala položením věnců a uctěním pa-
mátky zesnulých členů, vítání hostujících sborů a 
průvodem městečkem. Před požární zbrojnicí byla sou-
středěna hasičská technika historická i nejnovější 
vlastní i jiných sborů. Po projevech byly ukázky hašení 
dříve a nyní. Taneční zábava byla zahájena v sobo-     
tu ohňostrojem. Počasí bylo 14.června velice pěkné, 
účast diváků veliká. 
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 Ještě jedna událost je podstatná a stala se na    
závěr roku. Po dvou valných hromadách oprávněných 
osob a členských schůzích bylo rozhodnuto o rozdělení 
Zemědělského družstva Radostín n. Osl. na dvě samo-
statná – ZD Ostrov n. O. a ZD Radostín n. O. Majetek 
byl rozdělen podle výměry pozemků s tím, že brambo-
rárna zůstane ve Vatíně společná. Tento způsob dělení        
byl dán zákonem a byl pro ostrovsko nevýhodný, proto-
že nebylo přihlédnuto k aktivám při sloučení. Bývalé 
JZD Ostrov n. O., mimo majetku tehdy vneslo téměř      
13 milionů Kčs v peněžní hotovosti a zásobách více než 
JZD Radostín n. O. Navíc při sloučení zjistilo, že v Ra-
dostíně v přiznaných zásobách chybí např. 1 500 tun 
vápencových hnojiv, 50 tun seťového ovsa a pod. 
Nutno dodat, že někteří zemědělci se vracejí k samo-
statnému hospodaření, prozatím to jsou jednotlivci.    
Ve druhé polovině roku odchází z pracovního poměru 
ze zemědělského družstva mnoho lidí za jinou prací, 
hlavně z řad nemajetníků (nemajících v ZD pozemky). 
 Historicky důležité bylo dokončení místního vodo-
vodu. Během roku byla dokončena poslední etapa  a to 
rozvodem od čp. 1 směrem na Bohdalec a Obyčtov. 
Přes složité podmínky „v ulici“ byla tato část do podzi-
mu předána do užívání. Hlavní řád – 600 mm  byl nad 
Ostrovem opatřen uzávěrem, poněvadž dál prozatím 
nepokračuje a již hotová část byla odzkoušena. 
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Také druhý vodojem na Sucké hoře byl odzkoušen a 
zahrnut. Budova vodojemu byla uvnitř obložena obkla-
dy, zvenku bylo zhotoveno schodiště, příjezdová cesta a 
oplocení. Úpravou terénu skončila, pro stavební partu 
zemědělského družstva, práce na tomto zařízení. 
 Pro stálé potíže se zatékáním vody do budovy        
mateřské školy, rozhodl obecní úřad vyměnit stávající 
rovnou střechu za valbovou, pokrytou plechem. Výměna 
byla do konce roku hotová. 
 Místní fara „dostala“ novou fasádu a zbývají do-
končit drobnější vnitřní a venkovní práce, aby se tato 
budova zařadila mezi pěkné domy v naší obci. Na opra-
vě se podíleli také farníci z osady Laštovičky. S využitím 
budovy se počítá tak, že po příchodu nového kněze do 
Obyčtova, by stávající zůstal zde. Také strana lidová 
má zájem o využití části budovy ke své činnosti. 
 Ještě před oslavami bylo vyasfaltováno parkoviš-   
tě a dokončeny chodníky okolo hasičské zbrojnice. 
Vysázené stromky a keře z části nezakořenily pro  sucho 
a teplo, které bylo tento rok mimořádně velké. Z těchto 
důvodů byla i malá sklizeň hlavně okopanin a pícnin, 
rovněž tak nedostatek vody v soukromých vodovodech a 
studních. 
        Prostory okolo obou potoků, které sloužily jako 
skládky odpadků se rekultivují a vrací se hospodářské 
činnosti.  Prostranství  nad  mostkem  přes Bohdalovský    
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potok bylo upraveno na zahrádky, které byly pro-  
najaty občanům. Také vodní plochy, patřící obci, by-   
ly  pronajaty. 
 Z občanské vybavenosti stojí za pozornost, sice 
pomalé, ale stále přibývající vytápění rodinných dom-
ků elektřinou. Zavedení plynu do domácností je pro-
zatím v nedohlednu, takže se, ve dnech kdy je větši-     
na komínů v provozu, navzájem doslova dusíme. 
 
Statistika:    31.12.1992 
 
Narodilo se 10 dětí, zemřelo 7 občanů, přihlásilo se 8 
občanů, odhlásilo 30. Bylo uzavřeno 9 manželství, 
jedno rozvedeno. Obec má 252 čísel popisných, osada 
Suky 19. Celkem zde sídlí 843 obyvatel. 
 
 
                                 Velké kulaté razítko       podpis 
                                         OBEC  Ostrov n. Osl.       Špaček         
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 Před sto lety by to nebylo nic tak zvláštního,    
ale dnes? V Ostrově po dvaceti letech hořelo a to    
hned 2x. Neobvyklý byl požár nákladního automo-    
bilu Avia před domy čp. 12 a 13. Řidič převážel 
starožitný nábytek pod nímž měl uloženou auto-   
baterii na které došlo ke zkratu. Než se řidič a    
přihlížející rozhodli „co s tím“, byla z auta pocho-        
deň. Přesto, že hasiči ze Žďáru přijeli brzy, zůstal 
z auta nepoškozen pouze podvozek. 
Mnohem větší a horší byl oheň, který téměř najed-    
nou vyšlehl z hospodářských budov čp. 1 a 2. Stalo se  
to dne 16.září 1993 ve 23.30 hodin. Přes rychlý zá-   
sah hasičů domácích, z okolních obcí, Žďáru a Vel-
kého Meziříčí, byly obě stodoly zničeny. Oheň se po-
dařilo zastavit až na zděném štítu obytného stavení    
čp. 1. Vůbec poprvé bylo v Ostrově použito k hašení 
také místních vodovodních hydrantů. Na 700 000 Kč 
byla vyčíslena škoda v čp. 1 Josefu Frendlovskému, 
který soukromě hospodaří. Požární inspekce konsta-
tovala – zapálení. Žhář (dříve palič) dosud zjištěn 
nebyl. Za pomoci přátel, známých a zemědělského 
družstva  byly  budovy   velice   brzy   znovu   postaveny 
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a pokryty. Stodola v čp. 2 již nebyla vyzděna v pů-
vodních základech, ale byla zmenšena a snížena.   
Česká pojišťovna prozatím postiženým vyplatila    
pouze pětinové zálohy a celkové vyrovnání je        
zřejmě ještě daleko. 
 Po rozhodnutí členské schůze zemědělského 
družstva z  listopadu minulého roku o rozdělení druž-
stva, došlo k fyzickému rozdělení až během tohoto  
roku. Dělení nebylo jednoduché, ale do konce roku  
bylo ukončeno, kromě bramborárny ve Vatíně, která 
zůstala ve společném vlastnictví. 
 Po rozdělení obecních úřadů na Hodíškov, Obyčtov 
a Ostrov nad Oslavou, bylo rozděleno také Myslivecké 
sdružení na Ostrov a Obyčtov. V současné době jsou 
v ostrovském sdružení jen členové Ostrova a Suků. 
 Ze zmíněných akcí z minulých let se nerozběhla 
výroba plastických hmot v obci v bývalých zeměděl-
ských dílnách. Téměř 40 lidí opustilo svá zaměstná-     
ní s příslibem zaměstnání v tomto provozu. 
 Žádnou změnu k lepšímu nezaznamenal vzhled bý-
valého „zájezdního hostince“ ač byl již dříve vrácen 
potomkům původních majitelů. 
 Ke konci roku uzavřel majitel svoji prodejnu potra-
vin FIPOS. 
 Na podzim pokračovaly práce na vodovodním při-
vaděči z Mostiště do Žďáru. Před koncem roku bylo po- 
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loženo potrubí do výkopů a práce byly přesunuty na ka-
tastr obce Sazomín. 
 Místní fara byla opravena tak, že je ozdobou obce. 
Svého „velebníčka“ však ještě nemá. 
 Hlavní křižovatka u kulturního domu byla opa-  
třena novým silničním značením. Kromě ostrůvku     
byly vyznačeny také dva přechody pro chodce. 
 Současný rozpočet obce se neshoduje s rozpočty 
dřívějšími, a proto se hospodařením obce za rok 1993 
porozhlédneme. 
 Dotace od okresního úřadu byly mírně překročeny a 
to z plánovaných 340 800 Kč na 378 80 Kč. 
      Ostatní příjem do 1 678 000 Kč tvoří příjem z daní, 
správních poplatků a činností. Proti plánu byl příjem 
větší o 100 000 Kč. 
Přičteme-li k tomu půjčku na restituci, zůstatek 
z minulého roku, vrácený přeplatek za elektřinu a 
podobné příjmy, činí celková výše příjmů 3 700 000 Kč. 
Ve výdajové zprávě části uvádět nebudu uvádět pláno-
vané dotace, neboť případné rozdíly zůstávají v rozpoč-
tu obce. 
 Základní škola spotřebovala 89 000 Kč při zisku 
2 000 Kč, mateřská škola stála 123 000 Kč, proti 
příjmu 11 000 Kč. Školní jídelna měla při nákladu 
143 000 Kč zisk 110 000 Kč. Činnost kulturního     
domu stála obec  57 000Kč, zisk činil 41 000 Kč. 
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Místní knihovna půjčuje knihy zdarma, proto výdaje 
činí 13 000 Kč. 
Na činnost obecního úřadu bylo vydáno 234 000 Kč   
při zisku 38 000 Kč, požárníkům bylo zaplaceno    
2 500 Kč a na zdravotnictví 3 000 Kč. 
Za zbourané budovy mlýna čp. 64 bylo v restituci 
uhrazeno 421 000  Kč 
Veřejné osvětlení odčerpalo 28 000 Kč, místní roz-  
hlas 6 000 Kč, zimní údržba komunikací 4 000 Kč. 
Do likvidace odpadků bylo vloženo 157 000 Kč,        
zisk od občanů byl 99 000 Kč. Do obecního lesa       
bylo investováno 15 000 Kč, získáno z něj 35 000 Kč. 
Platby z nemovitostí a pozemků činily 5 000 Kč             
a na veřejnou zeleň byl výdej 8 000 Kč. Z investič-   
ních nákladů bylo zaplaceno na rekonstrukci stře-     
chy mateřské školy 90 000 Kč, za opravu míst-         
ních komunikací 111 000 Kč, za dostavbu fary     
30 000 Kč. Dokončení vodovodu odčerpalo částku 
57 000 Kč při zisku 40 000 Kč. 
 Celkové příjmy činily  3 700 058,88 Kč 
 Celkové výdaje 2 701 951,89 Kč 
 Zůstatek činí    998 106,99 Kč 
 Z nepředpokládaných výdajů je nutno zmínit   
39 000 Kč za projekt na zastavovací obvod pro           
15 rodinných domků. Za poplatek škole v Radostíně 
n.Osl. 66 00 Kč a ve Žďáře n. S. 5 000 Kč. 
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K 31.12.1993 je tedy z aktiv na běžném účtu 998 000 
Kč, dále z cenných papírů vkladový certifikát na 
500 000 Kč a půjčka Obecnímu úřadu Obyčtov 260 000 
Kč. 
 
Počasí: Zima mírná, velké množství sněhu napadlo
 v únoru. Od poloviny dubna teplo bez 
 ranních mrazíků, ale také bez deště. Žně byly 
 velice brzy, nadúroda brambor a řepy způso-
 bila  veliké potíže pěstitelům s odbytem. 
 Otava pak  nebyla naopak žádná. Podzim byl 
 pěkný. Ještě počátkem listopadu bylo možno 
 sbírat houby a po 20.listopadu už se dalo 
 lyžovat. V podzimním létě rostlo abnormální 
 množství  hřibů hnědých. 
 
Restituce  (vracení majetku): 
 Před více než 20 lety jsem se v zápisu zmínil o vy-
stěhování dvou zemědělců z Ostrova. Jedním  z nich byl 
pan Havelka s rodinou, majitel usedlosti čp. 42 a mlý-
na čp. 64. Během času byly obě usedlosti zbourány a na 
jejich místech postaveny budovy jiné. Po rozhodnutí 
Parlamentu o náhradě majetkových křivd, nastala tříle-
tá administrativní tahanice mezi bývalým majitelem a 
současnými  držiteli či majiteli. Postupem času se poda-
řilo  obecnímu  úřadu  snížit  restituce  o    bohdalovský 
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i obyčtovský mlýnský náhon, ohodnocený na 927 000 
Kč, dále o pilu v hodnotě 37 000 Kč, která byla odstra-
něna hned po válce, kde objekty ještě obci nepatřily. Za 
zbouranou usedlost čp. 42 odmítá obec náhradu v hod-
notě 250 000 Kč, poněvadž demolici budovy provedl 
podnik Státní silnice při rozšiřování silnice a stavbě no-
vého mostu přes řeku Oslavu. Obecnímu úřadu zůstalo 
k úhradě obytné stavení mlýna, mlýnice se strojovnou   
z r. 1932 na výrobu elektřiny, agregát na stejnosměrný 
proud 180V o výkonu 8,8 kW a chlévy. Takzvaná nová 
stodola byla vrácena. Dohodnutá cena 421 000 Kč  
byla vypůjčena a panu Havelkovi zaslána. Za pozemek 
„h řiště“ platí obec pronájem 0,30 Kč za m2. Ostatní 
plochy jsou buď vráceny, nebo spadají do kompeten-  
ce pozemkového úřadu. 
Pokud jde o pana Dvořáka z čp. 36, tak jeho dědicům 
(vnukovi Janovi) je povinno zemědělské družstvo 
uhradit demolované objekty, neboť je převzalo od 
Strojní traktorové stanice (STS) již v roce 1960.     
 Bude-li tímto veškeré vypořádání skončeno nám 
ukáže čas. 
 
Statistika: 
Nejstarší občankou v obci je paní Františka Dvořáko-
vá z čp. 28, narozená dne 30.9.1901. Následuje  paní  
Marie  Kučerová,   ročník  1902  z  čp.   41,  dále  paní 
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Františka Šaclová, roč. narození 1903 z čp. 97. 
Nejstaršími muži v obci jsou: pan Karel Veselý, ročník 
1908 z čp. 72 (na tvrzi) a pan Josef Dvořák, narozen 
rovněž v  r. 1908 z  čp. 109. Oba  muži  jsou na svůj věk 
velice čilí a soběstační. Pan Veselý zajde do hostince u 
Lázničků na pivko a pan Dvořák jezdí denně na nákupy 
na kole. 
 V průběhu roku se v obci narodilo 10 dětí (5 děvčat 
a 5 chlapců). Zemřelo 7 občanů (5 mužů a 2 ženy). 
Do obce se přistěhovalo 17 lidí, odstěhovalo 21. 
Bylo uzavřeno 20 sňatků, dvě manželství byla 
rozvedena. 
Průměrný věk občanů je 35,5 roků. 
K 31.12.1993 žije v Ostrově a osadě Suky 834 občanů. 
Ke stejnému datu má obec 254 čísel popisných, posled-
ní číslo má rozestavěný dům p. Jaroslava Lukeše vedle 
fary. 
 
 
                                 Velké kulaté razítko       podpis 
                                         OBEC  Ostrov n. Osl.       Špaček         
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 Na březnovém zasedání obecního zastupitelstva by-
la schválena demolice domu čp. 19 v dolním konci. 
Později bylo rozhodnuto zadat brigádnické práce 
organizaci, která je provede nejlevněji. Odklizení domu 
„na drn“ provedl Sbor dobrovolných hasičů za 35 000 
Kčs, které byly vyčleněny z obecního rozpočtu. Krytina 
byla prodána- 2 400 ks po 5 Kč za 1 kus. 
V měsíci červnu rezignoval na člena Rady a předsedu 
stavební komise p. Václav Vávra a to ze zdravotních dů-
vodů. Jeho nástupcem se stal p. Stanislav Hamřík. 
Po zemřelém členu zastupitelstva p. Miroslavu Šouláko-
vi nastoupila p. Eva Skryjová. 
Velitelem požárního sboru v obci byl jmenován p. Jan 
Kříž ml. s měsíční odměnou 200 Kč. 
Během léta byl proveden výkup pozemků na nový zasta-
vovací obvod. Kromě běžných řízení kolem zástavby se 
prováděl radonový průzkum. Zástupce starosty p. Alois 
Rosecký projednával výkup pozemků od p. Jana Hu-
mlíčka čp. 197 na stavbu regulační stanice plynu pro 
Ostrov. Pro stálé potíže s náhradou bylo nakonec roz-
hodnuto koupit pozemek od p. Stanislava Zástěry. Na-
dále se uvažuje o rekonstrukci budovy obecního úřadu. 
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Předpokládané náklady se stále mění a ke konci roku 
jsou vyčísleny na 570 000 Kč. 
Obecní traktor Zetor super, rok výroby 1958 byl prodán 
p. Roháčkovi do Věchnova za smluvní cenu 15 000 Kč, 
odhadní cena činila 10 000 Kč. 
Negativní stanovisko ke stavbě biologické čistírny od-
ladních vod v obci vyjádřilo vedení Jm. vodovodů a 
kanalizací Žďár n. Sáz. 
Obec poskytla finanční půjčku Obecnímu úřadu Kněže-
ves ve výši 200 000 Kč na stavbu vodovodu s návrat-
ností v červnu 1995. 
Na zasedání obecního zastupitelstva 15.září bylo schvá-
leno poskytnutí garance firmě Tetra-Club Žďár n.S. na 
částku 300 00 -Kč ke koupi bývalé prodejny Potravin 
v obci. 
Byl schválen prodej parcely č. 1938/1 o výměře potřeb-
né na stavbu benzinové čerpací stanice firmě AZ TANK 
s.r.o. Brno. 
Obecní zastupitelstvo neschválilo dotaci na ražení pa-
mětních mincí, které by obec věnovala jubilantům, nebo 
hostům v obci. Rovněž návrh p.Václava Vávry na za-
koupení filmové kamery pro kronikáře neprošel. 
Sboru dobrovolných hasičů byla obec. zastupitelstvem 
povýšena finanční dotace o 13 000 Kč a poskytnut pe-
něžní dar ve výši 15 000 Kč. 
Provoz místního kina byl omezen na promítání pouze 1x 
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týdně a i přes to musela být zvýšena dotace na provoz o 
10 000 Kč. 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že nově volené obecní 
zastupitelstvo bude v nových volbách jedenáctičlenné a 
tudíž v obci nebude ustavena obecní rada. 
 Myslivecké sdružení Ostrov má 13 členů, 12 z O-
strova a 1 ze Suků. Obhospodařuje honitbu o rozloze 
1 030 ha při nájmu 2 Kč z 1 ha. Na čtyřech honech my-
slivci střelili 58 zajíců, 70 kachen divokých, 1 divoké 
prase a 6 lišek. Na čekané bylo střeleno 12 ks srnčí zvě-
ře. Myslivecké sdružení uspořádalo tradiční „Střelecký 
ples“ s bohatou tombolou. 
5. a 6.července se v Praze konal Všesokolský slet. 
Z našeho Sokola obec reprezentovalo 7 žen a 9 mužů. 
Sletu předcházelo celoroční cvičení v kulturním domě a 
secvičné do celků. 
Rogalisté ze Žďáru a Ostrova uspořádali 6.ročník sletu 
ultralehkých letadel. Akce se konala za obcí Sazomín. 
K výborné náladě chybělo jen lepší počasí. Celkem se 
zde slétlo 22 strojů a vše proběhlo bez nehody. 
 
28.ledna ráno o půl sedmé se přihnala vichřice s bouř-
kou a krupobitím. Totéž se opakovalo začátkem měsíce 
března. 
Vlivem vysokých teplot a sucha byla malá úroda bram-
bor a pícnin. Cena brambor několikanásobně stoupla. 
Jejich  pěstitelé byli  poškozeni i výskytem  plísní způso- 
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bených vlhkým a teplým počasím konce léta. Radost 
však měli houbaři - rostlo nevídané množství i již zapo-
menutých druhů hub. V tomto horkém létě dokonce do-
zrála i vinná réva. 
O pouti bylo sice větrné, ale jasné a velice teplé a suché 
počasí. Teplý podzim byl ukončen mezi 6. a 10.říjnem, 
kdy napadl první sníh. 
Počasí bylo také příčinou havárie tahače s cisternou. 
Po noční bouři na 4.srpna bylo naplaveno bláto před 
kulturním domem, na kterém toto vozidlo, jedoucí od 
Brna, dostalo smyk a zastavilo až o garáž u čp. 99 o 
betonový sloup elektrického vedení. Řidič naštěstí vyvá-
zl s lehkým zraněním. Protože se nehoda stala před sví-
táním „utonula“ obec v naprosté tmě. 
 Naši staří čápi přiletěli na hnízdo (na bývalé prodej-
ně Potravin) současně koncem března. Zdárně vyvedli 3 
mladé. 
Pracovníci Povodí Morava prováděli čištění břehů a 
koryta obou potoků v obci až po soutok. 
 

Protože byl počet obyvatel naší obce a osady Suky více-
krát upravován, uvádím stav z několika  posledních let: 
rok  1987 826  obyvatel     rok  1991 868 obyvatel 
       1988 841  1992 844 
       1989 846  1993 843 
       1990 881  1994 838 
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V roce 1994 se narodilo 11 dětí – 6 děvčat a 5 chlapců 
                         zemřelo 13 občanů -  5 žen a 8 mužů 
                         přihlásilo se 23 občanů, 
                        odhlásilo 26 
 
 
 
                                 Velké kulaté razítko       podpis 
                                         OBEC  Ostrov n. Osl.       Homolková    
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 Na lednové schůzi obecního zastupitelstva byla 
schválena výstavba čerpací stanice pohonných hmot    
p. Janu Pelikánovi z Ostrova. Postavena by měla být 
nad Ostrovem vpravo silnice k Sazomínu. 
Stavbu další čerpací stanice u křižovatky k vlakovému 
nádraží povolilo zastupitelstvo firmě AZ TANK s.r.o. 
Brno s tím, že sídlo firmy bude v Ostrově. 
Ani jedna stavba však nebyla do konce roku zahájena. 
 Po vydání územního rozhodnutí bylo v červnu pře-
dáno stanoviště pro plynofikaci obce Fi Brúha Výstav-
ba plynovodů Žďár n. S. Již v srpnu byly položeny první 
metry umělohmotného potrubí pro hlavní řád v obci. 
 V květnu byl dočasně přestěhován obecní úřad do 
částí prostor nové hasičské zbrojnice. Současná budova 
obecního úřadu byla, mimo přízemí vystěhována a 
firma p. Macha Vlastimila z Ostrova zahájila nástavbu 
obecního bytu. Do doby zahájení rekonstrukce budovy 
OÚ byla od počátku roku bezplatně pronajata zasedací 
místnost pro ženy na cvičení jógy. 
 Obecní úřad vyhlásil konkurz na pronájem dvou 
obecních rybníků formou obálkové metody. V únoru na-
bízeli  zájemci částky, za  které by  si rybníky  pronajali. 
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Největší částka za Černý rybník byla 2 400 Kč a za 
Palašák 7 200 Kč 
K 30.červnu byla v obci ukončena činnost úřadovny 
České spořitelny Žďár nad Sázavou, která dosud sídlila 
v bývalé hasičské zbrojnici pod věží. 
 Po mnoha desetiletích bylo obnoveno Lesní druž-
stvo Přibyslav, jejímž členem byla obec již před válkou. 
V současné době vlastní obec 23 podílů po 1 000 Kč. 
 Prostřednictvím OÚ vystoupila naše obec ze Spo-
lečnosti pro ochranu vod Mostiště. Vstoupila do svazku 
Žďárské vodovody a kanalizace Žďár nad Sázavou, 
která zajišťuje i výstavby čistíren odpadních vod. 
 Dlouholetá polozřícenina stodoly bývalého mlýna 
byla ještě před naší poutí odklizena a nová plocha za-
trávněna. 
 Po více než desetileté funkci správce kulturního 
domu ukončil tuto činnost p. Jan Kříž st. Jménem obce 
mu poděkovala starostka Dana Homolková a člen obec-
ního zastupitelstva Josef Frendlovský. 
 Koncem léta byla nástavba obecního úřadu zastře-
šena a hrubé práce zastaveny s tím, že vnitřní dokonče-
ní bytu si nový nájemník (lékař) navrhne sám. 
 Myslivecké sdružení v Ostrově si stále udržuje 
příznivé hodnocení jak v rámci obce tak i okresu. 
V odlovu zajíců a srnčí zvěře se jím daří dodržovat 
plánovaný odstřel.  V roce 1993 bylo střeleno 35  zajíců  
 
 
        

       Strana 227 
 
 
a v r. 1994 při plánovaných 47 bylo střeleno 58 zajíců. 
V tomto roce bylo na honitbě 917 ha střeleno 15 kusů 
srnčí zvěře, 3 lišky, 54 zajíců a 50 kachen. 
Dobrým výsledkům velice napomohla teplá a suchá léta 
a krátké a mírné zimy. 
 
Počasí: 
Jarní mrazíky ještě po 20.květnu. Léto bylo teplé a mok-
ré, zapříčinilo plísně, hlavně na bramborách. Zima 
1995-96 přišla s prvními dny listopadu a byla velice 
dlouhá s velkým množstvím sněhu. 
 
Statistika: 
 sňatky   - 14 manželství 
 narozeno  - 12 dětí (6 chlapců, 6 děvčat) 
 přistěhovalo se  - 21 občanů 
 odstěhovalo se  -   9 občanů 
 zemřelo   - 11 občanů  
 
 
                                 Velké kulaté razítko       podpis 
                                         OBEC  Ostrov n. Osl.       Homolková    
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 Od poloviny června pokračovala Firma Brůha 
v plynofikaci obce na trase směrem k Obyčtovu, v okolí 
kostela a na „dolním konci“  k čp. 16. 
25.července byla provedena kolaudace I.části plynovo-
du společně s regulační stanicí. Další kolaudace pro-
běhla 21.listopadu. K tomuto datu je 83 rodinných dom-
ků připojeno na plyn. 
Plynofikace kotelny v mateřské škole stála obecní úřad 
331 528 Kč a budovy OÚ 115 697 Kč. 
Za občany zaplatila obec částku 497 000 Kč, občané 
265 000 Kč. V loňském roce stála plynofikace obecní 
pokladnu celkem 2 053 279 Kč.  
 Další finanční zátěží pro obec jsou finanční odvody 
na autobusovou dopravu a.s. ZDAR Žďár n. S. a TRAD 
Třebíč. Aby občané Ostrova a Suků mohli využívat au-
tobusovou dopravu, platí obec měsíčně 10 620 Kč do 
Žďáru a 2 500 Kč do Třebíče. Za cestu autobusem 
z Ostrova do Žďáru zaplatí cestující 6, 8 nebo i 9 Kč. 
Některé linky v obci zastávky zrušily. 
 V současné době není v obci ani jejím okolí 
povolena skládka domovního odpadu. Odpad je 
ukládán v domácnostech do popelnic a odvoz zajišťu-  
je Firma ODAS Odvárka Miloslav ze Žďáru nad 
Sázavou. V    tomto   roce     obecní      úřad     občanům     
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na odvoz odpadu nepřispívá žádnou finanční částkou. 
Z obecních peněz se však platí kontejnery na jarní a 
pod zimní úklid zahrad a okolí. Dále je zajištěn zdarma 
2x ročně odvoz nebezpečných odpadů.  
Na rok 1997 byla stanovena cena za 42 odvozů popel-
nic na 610 Kč. K tomu se ještě připočítává cena za na-
vážené kg. Občané si mohou zakoupit i jednorázové 
známky na odvoz popelnic v ceně 45 Kč. 
 V květnu byla obecním zastupitelstvem schválena 
dotace 10 000 Kč pro základní školu na zakoupení 
počítače. 
 29.března se v Ostrově konalo setkání starostů 
regionu a beseda s předsedou Českého parlamentu p. 
Milanem Uhde a jeho manželkou. Po této pracovní 
schůzce následovala beseda s občany. 
 Na dubnovém zasedání obecního zastupitelstva bylo 
schváleno zadání k vypracování územního plánu naší 
obce. Zároveň byla schválena přihláška do „Sdružení 
obcí jižní Moravy“. 
16.září byla obecním úřadem zadána urbanistická stu-
die Ostrova Atelieru AURUM v Pardubicích. Cena bu-
de činit 270 000 Kč, z toho jednu polovinu platí obec a 
druhou okresní úřad. 
Jednomyslně byl schválen vstup naší obce do svazku 
„Obnova venkova“. 
 Ostrovští sokolové požádali OÚ o vrácení pozemku  
v klínu  řeky  Oslavy  a  Bohdalovského  potoka. Obecní 
 



Strana 230   Rada městýse OSTROV nad Oslavou 
 
 
zastupitelstvo souhlasilo za předpokladu, že po dokon-
čení sportoviště budou mít všichni občané možnost uží-
vat hřiště ke sportu. 
 Problém při přidělování pozemků v novém staveb- 
ním obvodu se protáhl až do podzimu.  
 Letošní topná sezóna, trvající téměř půl roku, přišla 
občany dosti draho. První sníh napadl 2.listopadu 1995 
a padal ještě v polovině měsíce dubna 1996. 
Při deštivém počasí bylo pro občany také nepříjemné 
bláto z výkopů  pro plynové potrubí a telefonní    
kabely. Některým občanům také vadil větší pohyb cizích 
lidí, kteří na výkopech pracovali. 
 Na hřišti u hasičské zbrojnice se konalo okresní 
finále žáků v hasičském sportu. 
 Sokolové zorganizovali 28.prosince již 18.ročník 
Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Akce byla velice 
zdařilá, přihlásilo se 116 hráčů. 
Ostatní sportovní a společenské akce zůstaly v úrovni 
let minulých. 
Ostrovští a žďárští piloti opět pořádali v září na letišti 
v Sazomíně slet ultralehkých letadel tzv. „ultralajtů“. 
V akci se předvedlo na 30 různých létajících strojů. 
Tentokráte jim také přálo počasí. 
Statistika: Přihlásilo se 15 občanů, odhlásilo 21.            
       Narodilo se 13 dětí, z toho 9 děvčat a 4                           
              chlapci. Zemřelo 7 občanů, z toho 3  ženy 
 
 

       Strana 231 
 
 
                  a  4 muži.  Sňatky uzavřelo  13 manželských  
             párů, rozvedla se 3 manželství. 
 
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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 Naše obec se nachází ve II.ochranném pásmu vodo-
tečí. Znovu a znovu se projednává stavba čistící stanice 
odpadních vod (ČOV). V současnosti vypracovala nejno-
vější studii čističky pro Ostrov a Obyčtov dánská firma. 
Dánové přislíbili také finanční příspěvek. Přesto je 
stavba velice drahá a nejsou peníze. 
 10.března byla na veřejném zasedání obecního za-
stupitelstva schválena oprava sochy sv.Jana Nepomuc-
kého se souběžnou opravou podstavce. OÚ  jednal 
s akad. sochařem Martinem Kovaříkem ze Svratky o 
podmínkách opravy. Jeho odhad činí 160 000 Kč. 
 Správcová kulturního domu p. Ilona Prchalová 
nastoupila do zaměstnání, a proto byl na její místo přijat  
p. Jan Gregar  (ze dvou zájemců). 
 OÚ daroval TJ Sokol parcelu za tenisovými kurty 
na zbudování sportoviště. Podmínkou je, že sportoviště 
mohou  využívat žáci  školy  i občané  podle  provozního  
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řádu. Obec bude přispívat materiálem, příp.  finančně. 
 Členové obec. zastupitelstva schválili tisk nových 
pohlednic naší obce. Dále rozhodli, že průjezd automo-
bilů mezi prodejnou Jednoty a domem č.p. 121 a mezi 
farou a kostelem bude znemožněn vhodnou zábranou. 
 Hasičům byly prominuty poplatky z kulturního domu 
po konání koncertu dechové hudby „Moravěnka“. 
Se Sborem dobrovolných hasičů byla uzavřena dohoda o 
pronájmu zasedací místnosti v hasičské zbrojnici. Čle-
nové sboru a jejich manželky budou za nájem místnosti 
platit 200 Kč a děti členů 500 Kč a ostatní občané pak 
1 000 Kč. 
 V únoru se měl v kulturním domě konat Rock 
festival, nebyl však povolen, protože pořadatel vyvěsil 
reklamní plakáty i přesto, že ještě neměl od obecního 
úřadu vyjádření. 
 Na stavbu inženýrských sítí v novém zastavovacím 
obvodě „na kopci“ se přihlásily do konkurzu celkem 4 
firmy. Ve výběrovém řízení získala zakázku firma JCZ 
ČERNÝ z Nového Města n.M. Do konce srpna byly 
požadované práce hotovy. 
 Během plynofikace obce, požádaly o připojení firma 
KOREKT a obec Obyčtov. Z důvodu změny projektové 
dokumentace bylo dohodnuto, že ano, a že uvedení zá-
jemci sdruží finanční prostředky na realizaci stavby. 
Obec Obyčtov zaplatí Ostrovu 100 000 Kč a Fi KOREKT 
400 000 Kč. 
Ve výběrovém řízení na provedení plynofikace hasičské 
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zbrojnice byla vybrána firma HOMOLKA Ludvík  z Ostro-
va. Na stavebních úpravách se podíleli členové sboru 
dobrovolných hasičů. V měsíci listopadu se v budově již 
topilo. 
 Koncem roku byla provedena kolaudace rozvodů 
plynu v poslední části úseku ke kinu (směr na Křižanov). 

 V budově OÚ byly Fi KOREKT dočasně pronajmuty 
prostory v patře ke zřízení kanceláří. 
 

Počasí: 
V měsíci lednu způsobila námraza škody hlavně na vět-
vích listnatých stromů. Mrazy dosáhly až  -25oC. Sníh 
byl ještě v polovině měsíce dubna. 
V pondělí 30.června ve 14 hod 20 min se setmělo a za-
čaly padat kroupy různých tvarů. Některé jako čočky, 
dosahovaly rozměrů 25x55 mm. V naší obci nebyl škody 
velké, hůře bylo ve Žďáře a směrem na Světnov. 
 

Statistika:  
- odstěhovalo se 10 občanů, z toho 7 žen a 3 muži 
- přistěhovalo 20 občanů, z toho 11 žen a 9 mužů 
- zemřeli 3 občané, z toho 1 žena a 2 muži 
- narodilo se 16 dětí, z toho 9 děvčat a 7 chlapců 
- 8 manželských párů uzavřelo sňatek, 3 se rozvedly. 
K 31.12. 1997 sídlí v obci 879 obyvatel 
 
 
                                     podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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 V červnu se uskutečnilo místní šetření v souvislosti 
s  plánovaným restaurováním sochy sv. Jana Nepomuc-
kého za přítomnosti zástupců obecního úřadu- starostky 
Dany Homolkové, místost. Vlastimila Macha a p.Václa-
va Vávry. Za dodavatele byl přítomen akad. sochař a 
restaurátor Martin Kovařík ze Svratky. Památkový 
ústav Brno zastupoval p.Zdeněk Vácha. Přítomní se 
shodli na tom, že oprava je nutná. Okresní úřad, referát 
regionálního rozvoje ve Žďáře n.S. opravu doporučil. 
Po 243 letech opustila socha své místo a byla odvezena 
do Svratky. Podstavec rozebrali členové ČSL. Zedníci 
jej znovu vyzdili a po kompletní opravě byla socha opět 
umístěna na své původní místo. Svatozář byla osazena o 
něco později, když na původní obruči byly vyměněny 
hvězdičky, které byly potaženy ryzím zlatem (23,75 karátů). 
Socha je v současné době, dá se říct, ozdobou naší obce. 
 Mateřská škola v obci dovršila v tomto roce 50 let 
trvání. První třída byla v čp.2, kde se tehdy říkalo „u 
Škaroupků“. Odtud byla přemístěna do základní školy 
do bytu po řídícím učiteli, dále byla v budově fary a od-
tud byla přestěhována do současné budovy. V letošním 
roce došlo ke změně ve vedení mateřské školy. Na dopo-  
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ručení OÚ byla ředitelkou jmenována p. Růžena Vostá-
lová a učitelkou p. Jana Humlíčková, obě z Ostrova. 
 V části obce zvané „na Líškách“ byla upravena ko-
munikace a povrch vozovek byl pokryt asfaltovým kober-
cem. Občané zde bydlící úpravy přivítali, protože cesty 
zde byly ve špatném stavu. 
 Tiskárna IMPRESO přeložila své sídlo ze Žďáru do 
Ostrova s tím, že zde bude odvádět daně. OÚ pronajal 
jejich zaměstnanci p. Počtovi byt v mateřské škole. 
 Na základě kontroly hygieny v základní škole rozho-
dl OÚ znovu provést izolaci zdí proti vlhkosti, neboť již 
dříve provedené úpravy nejsou funkční. Práce prováděla 
firma EKOSAIN z Brna. 
 Členové sboru dobrovolných hasičů zahájili práce 
na budování parketu za budovou hasičské zbrojnice. 
 V souvislosti se skončením pracovní smlouvy s do-
savadním správcem kulturního domu p. Janem Gryga-
rem se zastupitelstvo rozhodlo přijmout do trvalého 
pracovního poměru pracovníka, který bude vykonávat 
práce pro obec, včetně správy kulturního domu. Ze dvou 
zájemců byl vybrán p.Ladislav Cihlář ml. 
 Členové TJ Sokol pokračovali v budování sportoviš-
tě za tenisovými kurty a z nevzhledné odkládací plochy 
dělají pěkné zákoutí pro sportovní vyžití. 
Za pomoci rodičů a učitelek se dětem z mateřské a  zá-
kladní  školy podařilo uspořádat  velice pěknou  výstavku 
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ručních prací na téma „Velikonoce“. Konala se o veli-
konočním týdnu v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. 
 Obci byly vráceny lesy a zastupitelstvo rozhodlo, 
aby tento majetek byl začleněn do Lesního družstva 
obcí se sídlem v Přibyslavi. 
 Poplatek za užívání veřejného prostranství občany 
byl povýšen na 20 Kč za 1 m2 za rok. 
 Firma DAN-AIR-PICTURE zhotovila na zakázku nové 
pohlednice Ostrova. Letecký pohled obce s vloženou 
malou fotografií kostela, kterou zhotovil kronikář obce. 
Tiskárna IMPRESO vytiskla pro obec I.část „Historie 
Ostrova“, zpracovanou kronikářem, v nákladu 500 ku-
sů. Zájemci si mohou brožurku zakoupit na OÚ. 
 
 Ve dnech 13. a 14.listopadu se v zasedací místnosti 
hasičské zbrojnice konaly volby do obecního zastupitel-
stva. Do voleb postavily 11ti členné kandidátky 4 poli-
tické strany v tomto (losovaném) pořadí: 
1. Komunistická strana Čech a Moravy 
2. Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kand. 
3. Občanská demokratická strana 
4. Křesťanská a demokratická unie – Československá        
 strana lidová 
 
Podle počtu hlasů odevzdaných jednotlivým kandidá-
tům byli do obecního zastupitelstva zvoleni tito občané: 
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Eliška Šidlová, Karel Kovář – za KSČM 
Vlastimil Mach, Jana Humlíčková, Jan Kudílek  
                                              – za ČSSD a nezávislé 
Dana Homolková, Ing. Jan Homola, Zdeněk Peňáz 
                                              – za ODS 
Petr Humlíček, Josef Chrást, Stanislav Hamřík  
                                              – za KDU-ČSL 
 

Na prvním zasedání zvolilo obecní zastupitelstvo Danu 
Homolkovou starostkou, zástupcem starostky Vlastimi-
la Macha. Jako administrativní pracovnice na OÚ zů-
stává v  pracovním poměru sl. Marta Mužátková ze 
Březí n.Osl. 
 

Obecní výdaje činily za rok 1998 celkem 4 019 600 Kč. 
Příjem do obecní pokladny byl o 490 000 Kč vyšší. Tato 
částka byla převedena do následujícího roku. 
 
Přehled pohybu obyvatel: 
 - přihlášeno 17 
 - odhlášeno 12  
 - narozeno  12 
 - zemřelo     7 
 - sňatků    5 
 
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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 Dne 23.června byla na OÚ uloupena pokladní ho-
tovost. Zloděj vnikl do budovy násilím přes lávku spoju-
jící budovu s hasičskou věží. Po této události bylo roz-
hodnuto instalovat v místnostech úřadu zabezpečovací 
systém. 
 8.března bylo vypsáno výběrové řízení na sanaci ne-
povolené skládky odpadu v zástavbě „na Líškách“. Na 
tuto investiční akci obdržela obec finanční dotaci od 
Ministerstva financí ve výši 1 600 000 Kč. Obec se po-
dílela částkou 384 000 Kč. Ukládání odpadu z domác-
ností je zde přísně zakázáno. Skládka je upravována na 
osetí trávou a osázení stromy. Má zde být také dětské 
hřiště.Rekultivace bude ukončena v květnu příštího roku. 
 Již v létě bylo zadáno vypracování projektu na ply-
nové topení v kulturním domě. Po výběrovém řízení by-
la plynofikace kotelny v měsíci září - říjen 1999 prove-
dena firmou LOUP z Vlkova. Akce stála 695 000 Kč a 
odstranila zamořování ovzduší v obci. Z obecních bu-
dov zbývá plynofikace budovy kina, avšak kino je velice 
ztrátové a ozývají se hlasy pro jeho zrušení. 
V podzimních měsících byla po výběrovém řízení prove-
dena, podnikem Silnice a.s. Jihlava prov. Žďár n. S., re-
konstrukce vozovek včetně položení obrubníků v sídlišti 
„na kopci“. Náklady na opravu činily –1 146 179 Kč. 
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I přes potíže s  některými občany, byla oprava provede-
na ke spokojenosti většiny v této části. 
 Od měsíce května byla na zasedání obecního za-
stupitelstva přizvána p. Jana Dupalová ze Suků s hla-
sem poradním, aby tamní občané měli možnost lepší 
komunikace s obecním úřadem. 
 Na novém hřbitově byly vykáceny přerostlé okrasné 
stromy podél plotu na čelní straně. Mělce kořenící thuje 
vychylovaly hrobové pomníky. 
 Na konci roku zahájila Fi KOREKT úpravu místní ko-
munikace za domem čp. 121. Do konce roku byl nájezd 
rozšířen a navezením štěrku bylo zmírněno stoupání. 
 OÚ zaplatil hasičům cement a písek na stavbu ta-
nečního parketu. 
 Kontejnery na sklo a plasty byly přemístěny ze sta-
noviště u mostu přes řeku Oslavu do místa za prodejnou 
Jednoty. Kontejner na plasty byl umístěn i v osadě Suky. 
 OÚ dává do pořádku obecní pozemky. Občané, kte-
ří je užívají si je buď odkupují nebo jim jsou pronajaty 
za příslušný poplatek. Pokud někdo nepřistoupí na žád-
nou možnost, musí přestat pozemek užívat. Občanů, kte-
ří užívají obecní pozemek bez souhlasu OÚ je v obci 
celá řada. 
 Dne 1.12. byla ostrovská pošta změněna na vysunu-
tou přepážku pošty žďárské a stala se satelitní. Dosa-
vadní obvod– Sazomín, Obyčtov, Hodíškov, Křiby, Suky 
a hájenka Polák již patří pod žďárskou poštu. 
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 K velké radosti občanů byla zahájena rekonstruk-
ce „Panské hospody“. Práce  byly zahájeny ve střešní 
části střední budovy. Do podoby před rokem 1900 byly 
již přestavěny komíny. 
 
Statistika: 
Do obce se přistěhovalo 24 občanů, narodilo se 13 dětí, 
odstěhovalo se 21 osob a 10 občanů zemřelo. Bylo 
uzavřeno 10 sňatků a 1 manželství bylo rozvedeno. 
Obec má 255 čísel popisných (toto číslo má Fi Korekt 
Ostrov nad Oslavou) 
K 31.12.1999 má obec 894 obyvatel. 
Nejdříve narozenou občankou je paní Františka Dvořá-
ková z čp. 28, která se 30.září dožila 98 let. 
 
                                     podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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 Z pohledu občana byla pro obec nejprospěšnější 
úprava prostranství „na Líškách“.  Aby mohla být pro-
vedena rekultivace nepovolené skládky (v místech kde za 
kláštera bývalo 5 rybích sádek), musely být skáceny staré to-
poly. Prostranství bylo upraveno na parčík a zčásti na 
hřiště. Na finančním zabezpečení rekultivace se vý-
znamně podílel stát a ministerští úředníci se osobně při-
jeli podívat zda dotace byla správně použita. 
Další parková úprava byla provedena u železničního 
mostu v okolí kapličky. Současně byla opravena studán-
ka s „léčivou vodou“. Práce provedla firma AQUASYS 
s.r.o. Žďár n.S. za nejnižší nabídku 254 750 Kč. 
 U kostela ořezali členové Sboru dobrovolných 
hasičů staré lípy. Některým občanům se to nelíbilo. 
Přirozená úprava korun stromů měla být provedena 
nejpozději do r. 1945. V současné době byly jen dvě 
možnosti, buď skácení, nebo hrubý ořez. Zastupitelstvo 
obce schválilo druhý způsob.  
O veškerých zásazích do porostů a zeleně v obci rozho-
dují zastupitelé se souhlasem Okresního úřadu – 
odboru pro životní prostředí. 
 V kostele sv. Jakuba byly opraveny varhany s.r.o. 
VARHANY Brno za 60 000 Kč. Oprava byla hrazena  
z církevních  peněz. Na opravu dohlížel místní varhaník   
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pan Jaroslav Humlíček, který se letos dožil úctyhodných 
– 90 let. 
Varhany pocházejí ze židovské synagogy, neznámo od-
kud. Vyrobil je Antonín Melzer z Kutné Hory a v našem 
kostele je postavil jeho syn Josef a dne 20.7.1945 je u-
vedl do provozu. Další úpravy a ladění provedlo Druž-
stvo varhanářů ORGANA rovněž z Kutné Hory v r.1951. 
Totéž družstvo provedlo doplnění a přeladění varhan 
v r. 1954.  
 Výstavba nových domů byla zahájena v místech, kde 
se dříve říkalo „smíšky“. Lokalita se nachází za čp. 85, 
naproti přes silnici  je čp.83. 
V původní zástavbě obce se i nadále některé domky 
upravují na rekreační chalupy. Tento rok je to čp. 29. 
 I přes složitá jednání ohledně čistírny odpadních 
vod se zastupitelstvo i nadále snaží získávat zkušenosti 
s provozem čističek v republice i v zahraničí. 
 Obec obdržela dotaci ve výši 200 000 Kč na pláno-
vanou přístavbu tělocvičny v základní škole z bývalé ko-
telny a uhelny. Práce prováděla, po výběrovém řízení,  
firma REKOSTAV z Velkého Meziříčí. 
 Na dokončení oplocení hřiště za tenisovými kurty 
přispěl obecní úřad Sokolům 10 000 Kč. 
 KOREKT a.s. opravila ve své režii vedlejší komuni-
kaci za obchodem Jednoty. Touto cestou vede veškerý 
provoz do svého areálu za mosty. 
 Na upozornění Policie ČR bylo v obci obnoveno do-
pravní značení místních komunikací. 
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 Tento rok byla ukončena spolupráce s okresní kniho-
vnou. Nadále si povede obec knihovnu sama, knihy 
půjčuje v neděli dopoledne pan Alois Zapletal ml.  
Ze sportovních činností vzpomenu XIII. všesokolský slet 
v Praze. Z místního Sokola, který letos dovršil 79 let své-
ho trvání, se zúčastnili muži - Ladislav Vostál, Jan Kudí-
lek, Miloslav Jahn, Stanislav Pelikán, Stanislav Kozel, 
Rudolf Jurek a Josef Šidlo. Pro ně musel zvláštní vlak se 
cvičenci, vypravený z Břeclavi se zastávkou v Brně, 
zastavit také na našem nádraží. 
 Poprvé zorganizovali místní nadšenci Josef Klusá-
ček ml. a Martin Dvořák I.ročník amatérského závodu o 
titul železného muže Ostrova „IRONMAN“.  Plavecká část, 
500 m volný styl, se konala na přehradě, pokračovalo se 
24km na kole do Březí, Bohdalova, Nového Veselí a zpět 
do Ostrova na hřiště. Závod byl ukončen během ke KO-
REKTU, do Obyčtova ke kapličce a podél řeky zpět do cí-
le závodu na hřiště u hasičské zbrojnice. Závodu se zú-
častnilo 28 místních i přespolních závodníků, z toho 2 
ženy, 4 muži náročný závod nedokončili. Výstižným hes-
lem závodu bylo- vyhrává každý, kdo dokončí závod. 
 V posledním roce tisíciletí nás v obci ubylo. Narodi-
lo se 6 dětí, zemřelo 11 spoluobčanů, 12 se přistěhovalo. 
Bylo uzavřeno 6 sňatků. 
 Počasí celoročně přálo všemu a možná i všem. Snad 
jen řidiči nebyli spokojeni, když koncem ledna byla obec 
několikrát ucpána vozidly pro nesjízdnost silnice z důvo-
du sněhové nadílky. Již v prvním týdnu  května byla obec 
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 ponořena do jarní zeleně a kvetoucích stromů. 
 S povděkem lze říci, že se Ostrov pomalu zviditel-
ňuje. Je to zásluhou nejen představených obce, ale také 
komunikačně velmi známým místem a to odpradávna. 
Momentálně nejčerstvější novinkou jsou obcí prochá-
zející dvě dálkové cykloturistické trasy a pomalu pokra-
čující oprava Santiniho stavby. 
 
         
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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 Největší událostí tohoto roku bylo udělení znaku a pra-
poru naší obci. Již v r. 2000 pověřilo obecní zastupitelstvo 
starostku Danu Homolkovou a jeho členy Ing.Jana Homolu, 
Elišku Šidlovou a kronikáře Josefa Šidlo, aby v tomto směru 
činily příslušné kroky. Jako odborný zpracovatel výtvarného 
řešení byl vybrán pan Jaroslav Homolka z Jam, který se he-
raldikou zabývá. Návrh byl 2x přepracováván a napotřetí 
byl podvýborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dne 
30.května 2001, projednán a doporučen předsedovi Posla-
necké sněmovny k podpisu.  
Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a praporu se u-
skutečnilo v úterý 14.srpna 2001 v 11 hodin v budově Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR v Praze 1 Na Malé straně, 
Sněmovní č.4. Od předsedy poslanecké sněmovny pana Vá-
clava Klause převzali dekret starostka Dana Homolková a 
kronikář Josef Šidlo.  
Popis praporu jsme reklamovali přímo v Poslanecké sně-
movně již při jeho udělení, popis znaku pak u Moravského 
zemského archivu v Brně u ředitele PhDr Ivana Štarhy po 
schválení. V obou případech šlo o záměnu barev. 
 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že si nechá zjistit firmou 
ENVIREX s.r.o. Nové Město n. M., možnosti zásobovat obec 
vlastní vodou. Vrt byl proveden v trati Příhon. Čerpací 
zkoušky potvrdily v hloubce 80 m průtok vody 2 l za sekun-
du.  Protože vrt byl úspěšný a průtok vody dostatečný, roz-
hodlo zastupitelstvo, že plánované investiční akce (např. 
přestavbu  budovy  na novém hřbitově, úpravy  komunikací), 
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budou pozastaveny a finanční prostředky se soustředí pře-
devším na dokončení vlastního zásobování vodou. Z tohoto 
důvodu obec vystoupila ze Svazku vodovodů a kanalizací 
Žďársko. 
 V rámci záchrany architektonického dědictví byl zazna-
menán pokrok v obnově Panské hospody. Koncem roku se 
již dalo usuzovat na krásu po dokončení celé opravy. 
 V základní škole byla v místě bývalé kotelny a uhelny 
postavena nová tělocvična a v půdních prostorách, nad bý-
valým bytem třídního učitele, byly vestavěny dvě třídy. Cel-
kové náklady činily 1 904 607,50 Kč, dotace z fondu obnovy  
venkova  399 000 Kč. 
 Firma KOREKT OSTROV s.r.o.  začala stavět ve svém 
areálu u nádraží novou provozní budovu. 
 Zemědělský podnik investuje do nového kravína, který 
staví ve středisku v Ostrově. 
 Zaměstnanci Povodí Moravy provedli kompletní proře-
zání a úpravu břehů řeky Oslavy od přítoku po nový hřbitov. 
Při této příležitosti museli členové Sboru dobrovolných hasi-
čů přemístit oplocení výletiště컠컠o předepsané vzdálenosti 
6m od řeky. Byl vydán zákaz používat most v „Rychtě“ 
z důvodu havarijního stavu. Potíže jsou při pohřbech, když 
smuteční průvod musí jít přes frekventovanou křižovatku u 
kulturního domu. 
 Do bývalých centrálních dílen JZD se po zkrachovalé 
Tiskárně IMPRESO přemístila ostrovská firma PAMA s.r.o. 
 Podle nového zákona byla zpracovaná obecně závazná 
vyhláška o nakládání s komunálním odpadem. Poplatek na 
jednoho trvale hlášeného občana v obci je ročně stanoven 
na 220 Kč a to ve dvou splátkách. 
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 V kině bylo zvýšeno vstupné  ze 25  na 30 Kč. 
 Obec i nadále dotuje autobusové spojení a to částkou 
29 783 Kč v letošním roce. 
 Opravy veřejného osvětlení byly zadány firmě 
SCHARKL ze Žďáru, která kromě běžné údržby obnovila 
osvětlení autobusové čekárny. 
 Zastupitelé rozhodli dát do územního plánu požadavek 
na umístění domu pro seniory. 
 Na podzim t.r. věnoval ostrovský rodák p. Miroslav Sví-
til naší obci dva obrázky (okolí bývalého mostu). Jsou z roku 
1950, kdy zde pobýval profesor Nejedlý se svými žáky. 
Obrázek dostali rodiče p. Svítila za pouťový oběd. Jeden 
obrázek namalovali bratři Stehlíkové z Milevska, druhý ne-
bylo možno rozluštit. Obrázky jsou k nahlédnutí v místnosti 
obecního úřadu a do Hradce Králové p. Svítilovi patří dík. 
 Osada Suky nenápadně přechází z tradiční zemědělské 
obce na rekreační oblast. Občany zde sídlící zastupuje 
k oboustranné spokojenosti poslanec Ing.Zdeněk Mattis st., 
který nastoupil po rezignaci člena zastupitelstva Karla Ko-
váře. 
V současné době se opravuje kaplička se zvoničkou. Střecha 
byla opatřena měděným plechem. 
 
 
Statistika: V prvním roce nového tisíciletí se v obci narodilo 
5 chlapců a 3 děvčata. Zemřelo 6 žen a 5 mužů. Odstěhovalo 
se 11 a přistěhovalo 30 občanů. Bylo uzavřeno 8 sňatku a 
jedno manželství bylo rozvedeno. V tomto roce byl přírůstek 
16 obyvatel. K 31.12. 2001 žije v městečku 898 obyvatel. 
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Poslední číslo popisné obdržel v nové výstavbě u silnice ke 
Kotlasům Martin Kříž a to čp. 281. Další nové domky jsou 
stavěny na pravé straně při výjezdu z obce k Bohdalci. 
 3.července zemřela nejstarší občanka Ostrova paní 
Františka Dvořáková, která by se o dva měsíce později 
dožila 100 let. 

 
 

                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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 Z událostí, které se významněji zapsaly do dějin 
obce je třeba vzpomenout především: 
Oslavu, která se konala při příležitosti 80. výročí pový-
šení obce na městečko a 110.výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů, spojenou se svěcením obecního a 
hasičského praporu.  
Po potížích s obstaráním barevně odpovídajících látek 
na obecní prapor, následovaly všeobecné přípravy a 
úklid v obci. Oslava byla  připravena na neděli 7.čer-
vence. Před devátou hodinou vyšel průvod, v čele s         
vlajkonoši, dále šli zástupci OÚ, hasičů, hostů a obča-
nů, od hasičské zbrojnice ke kostelu. Církevní obřad za-
čal v 9h v kostele. Mši svatou sloužil a oba prapory vy-
světil monsignore Jiří Mikulášek - brněnský generální 
vikář a spolu s ním i náš pan farář Josef Hložek z O-
byčtova. Z kostela přešel slavnostní průvod k pomníku 
padlých u školy, kde starostka obce Dana Homolková a 
starosta hasičů Ing. Josef Kaláb položili věnec. Další 
věnec a kytici položili ke kříži na novém hřbitově. 
Odtud se průvod vrátil před kulturní dům, kde staros-
tové zasadili pamětní lípu. Krátký projev přednesli zá-
stupci obce a hasičů.  Celou  oslavu provázela dechová 
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hudba Slavkověnka. Slavnostní oběd pro hosty byl v ha-
sičské zbrojnici, v režii hasičů (vepře dodal zemědělský 
podnik zdarma). V kulturním domě si mohli občané 
prohlédnout výstavky– z historie obce, hasičů, myslivců, 
sportovců a výstavku umělecké práce p. Milady Sobot-
kové. Zájemci měli možnost zde zakoupit hrnečky s mo-
tivem kostela, školy nebo sochy sv.Jana Nepomuckého a 
barevným otiskem obecního znaku nebo I. a II.díl bro-
žurek o historii naší obce. V základní škole byl „Den 
otevřených dveří“, který se těšil, jako ostatní akce, vel-
kému zájmu. Odpolední program vyplnily ukázky histo-
rické i nejnovější hasičské techniky za účasti domácích i 
přespolních sborů. Na výletišti za požární zbrojnicí byla 
možnost občerstvení a k poslechu koncertovali „Pražští 
heligonkáři“. Podle vyjádření zúčastněných lze konsta-
tovat, že se oslava  vydařila. 
Za zhotovení praporu zaplatil obecní úřad 23 180 Kč, 
za stojan a žerdě 16 600 Kč. Výtisk 300 ks brožur „Z 
historie Ostrova“ stál 21 319 Kč. Sponzorské příspěvky  
činily 26 850 Kč. Na přípravách a organizaci oslav se 
podílel rovným dílem obecní úřad i sbor dobrovolných 
hasičů. Dary a výtěžek pokryly výdaje. 
 
 
Další událost se přihodila po volbách do obecního za-
stupitelstva, které se konaly 1. a 2.listopadu. Do zastu-
pitelstva  obce byli zvoleni: Dana Homolková, Ing. Jan 
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Homola, Miroslav Špaček, Ing.Martin Kříž, Zbyněk Sví-
til (za ODS), Stanislav Hamřík, Josef Chrást, Ing. Jiří 
Smyčka (KDU-ČSL), Mgr. Zdeněk Mattis, Eliška Šidlová 
(KSČM), MVDr.Jana Dupalová (ČSSD). Z  jedenácti 
zvolených zastupitelů před ustavujícím zasedáním 
odstoupila MVDr.Jana Dupalová ze Suků (za ČSSD) a 
za ni nastoupil náhradník Karel Daniel z Ostrova. Ten 
byl v tajné volbě 12.listopadu většinou hlasů zvolen sta-
rostou před Danou Homolkovou. Již 25.listopadu byl 
na obecní úřad doručen „Protest občanů“ proti volbě 
starosty. Protest podepsalo 204 občanů s tím, že sta-
rostou by měl být ten, kdo ve volbách obdržel nejvyšší 
počet hlasů (což byla bývalá starostka) a ne náhradník, 
který se původně do zastupitelstva ani nedostal. Protest 
přiměl starostu Karla Daniela po 17ti dnech z  úřadu 
odstoupit. Jako další náhradník nastoupil Petr Adam. 
9.prosince se v obci konala volba nového starosty. Na 
post starosty kandidovala Dana Homolková (ODS) a 
Mgr.Zdeněk Mattis st. (KSČM). Zastupitelstvo v tajné 
volbě, většinou hlasů, zvolilo Mgr.Zdeňka Mattise ze 
Suků. Z postu místostarosty odstoupil Ing. Jan Homola. 
Na této schůzi odstoupili ze zastupitelstva - Stanislav 
Hamřík a Eliška Šidlová. Volby v obci byly dramaticky 
diskutovány občany a těšily se zájmu tisku.  
Ke konci roku máme v obci tyto zastupitele: starosta 
Mgr.Zdeněk  Mattis, Jiří Pol oba  ze Suků (za KSČM), 
členové: Dana Homolková, Ing. Jan  Homola, Miroslav  
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Špaček, Ing. Martin Kříž, Zbyněk Svítil (ODS), Ing. Jiří 
Smyčka, Josef Šoulák a Josef Chrást (KDU-ČSL), Petr 
Adam (ČSSD). Nyní zbývá volba  místostarosty. 
 
 Pro obec velice významnou událostí bylo propojení 
hloubkového vrtu s vodárnou na Sucké hoře. Práce, po 
výběrovém řízení, prováděla firma AQUASYS s.r.o. Žďár 
n. S. Do rýhy mezi oběma objekty bylo položeno vodo-
vodní potrubí a elektrický kabel. Čerpání vlastní pitné 
vody bylo zahájeno v polovině měsíce prosince. Pro-
vozování vodovodu je smluvně zajištěno s Josefem  
Klusáčkem ml. na 1 rok. Náklady  - 1 640 904 Kč.  
 Na udržování stále větších obecních travnatých 
ploch zakoupil obecní úřad samochodnou travní sekač-
ku v hodnotě 90 000 Kč. 
 Opravu zvoničky na Sukách dokončil pan Jindřich 
Padalík. Ta je opět ozdobou osady. 
 Zemědělský podnik postavil v Ostrově nový kravín 
pro 200 ks dojnic. Samotná stavba stála 10 milionů Kč. 
 Propojení plynu a vody k domkům v zástavbě „ke 
Kotlasům“ stálo obecní pokladnu prozatím 185 477 Kč. 
 Několik občanů dobrovolně a nezištně opravilo 
ostrovskou kapličku. Nově byly provedeny vnitřní 
opravy a nová venkovní omítka. Střecha, dveře a okna 
jsou znovu natřeny. Z obecních peněz byl zaplacen 
pouze materiál 
 Ostrovští piloti uspořádali poslední srpnový víkend 
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14.ročník „Sletu nad Žďárskými vrchy“ opět na letišti 
v Sazomíně. 
 Pokračoval, možná už tradiční, další ročník ama-
térského závodu o titul „železného muže“ IRONMAN.  
 Po katastrofálních záplavách, které postihly Čechy 
a částečně i Moravu, se zastupitelstvo obce rozhodlo 
poskytnout finanční pomoc vyplavené obci Štěpánov 
nad Svratkou a to ve výši 100 000 Kč. Starostka 
Štěpánova za tuto pomoc písemně poděkovala. 
 Naše přehrada prozatím všechny přívalové vody 
zadržela. Slouží i k rekreaci. V říjnu se zde konalo Mis-
trovství republiky v muškaření. Do závodu se „promuš-
kařilo“ 70 soutěžících rybářů. 
 Místní hokejisté ve „Vesnické lize“ z 10 mužstev 
obsadili 2.místo. 
24.ročník „Vánočního turnaje“ uspořádal oddíl stolní-
ho tenisu. O vítěze zápolilo 60 soutěžících celého kraje. 
 Na podzim byla provedena oprava komunikací 
včetně nových chodníků v části od školy až po čp. 1. 
Práce prováděla firma COLAS CZ a.s. Žďár nad Sáz. 
Zakázka v ceně 1 457 857 Kč byla předána obci ještě 
před příchodem zimy. 
 Ke konci roku se provádí zateplení pronajatého 
bytu u mateřské školy. 
 

  
 Zima  trvala pouze do 20.ledna. Poté se již oteplilo 
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tak, že koncem ledna bylo při jasné měsíční noci 10 oC. 
Počasí po celý rok se ničím výrazně nelišilo od průměru, 
polní úroda byla dobrá. 
 
Statistika: 
Během roku 2002 se do obce přistěhovalo 18 občanů, 
odstěhovalo 22. 
Narodilo se 6 dětí (2 děvčata a 4 chlapci). 
Zemřelo 7 občanů (4 ženy a 3 muži). 
Bylo uzavřeno 6 sňatků. 
Ostrov včetně osady Suky  má  k 1.1.2003  893 obyvatel. 
Čísel popisných v Ostrově je 282. Poslední čp. obdržela 
novostavba manželů Markových. 
         
          
 
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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 Z jednání obecního zastupitelstva: 
17.února byla funkce starosty převedena do kategorie 
neuvolněná a jako uvolněná (na plný pracovní úvazek) 
byla převedena činnost místostarosty. Z postu předsedy 
kontrolního výboru byla odvolána p.Dana Homolková, 
která byla zvolena místostarostkou, za ní byl do výbo- 
ru jmenován Ing. Jan Homola.  
1.září rezignoval na místo starosty ze zdravotních dů-
vodů Mgr. Zdeněk Mattis, nadále však zůstal členem 
obecního zastupitelstva. 
16.prosince byl na veřejném zasedání obecního zastu-
pitelstva vypuštěn z programu bod č.10 - volba nové-  
ho starosty, protože se zastupitelé na novém kandi-
dátovi nedohodli. Schválili zvýšení poplatků za odvoz 
domovního odpadu na 250 Kč na odběrné místo. 
Poplatek ze psa byl rovněž zvýšen na 200 Kč a za 
každého dalšího psa 300 Kč. Nově se bude platit ná- 
jem z vodoměrů ve výši 125 Kč. Za m3 vody budou 
občané platit 18 Kč. Pronájem v domě služeb byl 
stanoven na 185 Kč za 1 m2.  
Budova bývalého obecního úřadu čp. 185 byla přebu-
dována a přejmenována  na  Dům  služeb. V 1.poschodí 
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je ubytovna, která má 3 pokoje, kuchyň a příslušenství. 
Stavební úpravy a vybavení stálo zhruba 232 000 Kč. 
Další místnost si na vlastní náklady upravila p. Silvie 
Klusáčková z čp.179 a poskytuje zde sportovní, rekon-
diční a rehabilitační masáže. Garáž  v budově využívá 
Fi SANVET ze Suků. 
 Od začátku roku probíhá jednání s  vlastníky po-
zemků na nichž se plánuje stavba 15-17 rodinných dom-
ků. Lokalita se pracovně označuje „ke Žďáru“. Zpraco-
vává se studie na rozdělení pozemků do jednotlivých 
parcel. Pozemky vykoupila obec od soukromníků za      
1 200 000 Kč. Další domky se staví ke Kotlasům a k 
Bohdalci. 
Ve dnech 13. a 14.června se konalo v zasedací místnosti 
hasičské zbrojnice Referendum o přistoupení ČR 
k Evropské unii. 402 oprávněných občanů hlasovalo - 
293 pro vstup a 109 proti. 
 
Ze života v městečku: 
 Při bouři 31.května byla bleskem způsobena 
havárie na vodojemu - spálená čerpadla včetně 
čerpadla ve vrtu, rozvody a zařízení elektroin-    
stalace. Okamžitým zahájením oprav, nebyla dodávka 
vody pro občany přerušena. Náklady na opravu 
v částce 86 000 Kč byly uhrazeny Hasičskou vzáje-
mnou pojišťovnou. Za jeden  rok bylo z vrtu ode-   
bráno 22 674 m3 vody.  Na 258 odběrných místech 
v obci byl  naměřen odběr 18 325 m3.  Rozdíl  v  měření  
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odběru bude obecní zastupitelstvo řešit. 
Za odvoz a uložení domovního odpadu (popelnice) a tří-
děného odpadu (plasty, sklo, papír), odpad ze zahrádek, 
nebezpečný odpad (barvy, chemikálie, autobaterie, lednice 
apod.) a ostatní  (koberce, textil a pod) bylo zaplaceno 
celkem 244 681 Kč. Na tuto částku obec doplatila  
15 350  Kč. Za  odvoz  popelnic nezaplatilo v roce 2002 
deset rodin (37 osob) v ceně 3 520 Kč. 
 Zahájená přestavba hospodářské budovy na smu-
teční síň na hřbitově byla rozdělena na 2 etapy. V září 
byla provedena hrubá stavba v hodnotě 897 000 Kč, 
včetně pokrytí střechy měděným plechem a obnovení 
elektrické přípojky. Koncem prosince, zatím neznámý, 
zloděj ukradl dva měděné svody dešťové vody. Ztrátu 
uhradila  pojišťovna. Na příští rok jsou plánovány další 
práce za 1 330 000 Kč. Žádost o finanční dotaci Kraj-
ský úřad v Jihlavě zamítnul. Proti investicím do přes-
tavby budovy na hřbitově protestovali členové KDU-
ČSL a snažili se dokázat její zbytečnost. Většina občanů 
byla na veřejném zasedání opačného názoru.  
 V srpnu začala kompletní oprava pomníku obětem 
světové války. Zvýšením okolních komunikací, na 
kterých jezdí čím dál větší počet těžkých vozidel, došlo 
k  uvolnění základových desek pomníku. Proto  
zastupitelstvo rozhodlo o opravě a uvedení pomníku   
do původní podoby. Opravou jsem byl pověřen spolu  
s pracovníkem  obecního  úřadu  Ladislavem Cihlá- 
řem.  Pomocné práce prováděl Jaroslav Filip ze Suků, 
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který v tomto roce vykonával v obci veřejně prospěšné 
práce. 18.srpna jsme za pomoci jeřábu Zemědělského 
podniku Ostrov n. O., řízeného Jiřím Hrbkem, pomník 
rozebrali na 17 dílů. V základové desce jsme objevili 
skleněnou láhev s  nápisem B. FETTER TIŠNOV NEPRO-
DEJNÉ a vedle ní byl oddělený, zrezivělý, drátěný při-
tahovač se zátkou. Uvnitř láhve byla na první pohled 
zničená listina. Po vysušení zbytků papíru bylo zřejmé, 
že se jedná o „Pamětní listinu“, která je totožná s listi-
nou ze souboru písemností „Komité pro stavbu pomní-
ku“ (ty jsem v r. 1957 našel na půdě Santiniho hostince a 
jsou součástí příloh dokumentace kroniky). Kopii pamětní 
listiny s doplňujícím zápisem jsme opět vložili do zákla-
du, který jsme zvýšili o 55 cm.  9.září jsme pomník opět 
složili, tlakem vody omyli a spoje mezi jednotlivými díly 
vyspárovali. Desku se jmény jsme upevnili na původní 
místo tak, jak byla umístěna 1.9.1929. Zbývá vyčistit a 
připevnit plaketu TGM. Oprava stála obec 15 041 Kč. 
 

Zemědělský podnik: 
Vlivem vysokých teplot a déle trvajícího sucha byly žně 
ukončeny již 11.8. V tyto dny dosahovaly teploty v 18 h. 
až 31oC ve stínu. 
Po suché a tuhé zimě bylo nutno 70 ha ozimů zaorat, 
ostatní  poškozené plochy byly přesety. Díky těmto opa-
třením byl výnos obilovin dobrý. Díky těmto opatřením 
byl výnos obilovin dobrý. 
U ozimé řepky a brambor byl  až o 1/3 nižší.  
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Výnosy: ozimý ječmen - 4,7 t/ha žito - 6,2 t/ha 
 jarní ječmen - 4,8 t/ha oves  - 6,0,t/ha 
 pšenice          - 6,0 t/ha řepka ozimá-2,7 t/ha 
 tritikále (kříž. žita s pšenicí) - 5,8 t/ha   
 
Sport, zábava: 
 Do finále o „ Putovní pohár Krušovické pivní ligy“ 
se probojoval také  „ALVAREZ TEAM Ostrov nad Osl.“. 
Podle výsledků místních soutěžních kol pozval ředitel 
Krušovického pivovaru celkem 10 týmů do Krušovic. 
Naši reprezentanti: Mach Milan, Fňukal Radek, Adam 
Petr, Doležal Petr obsadili 5. místo a odvezli si domů 8 
sudů piva Mušketýr. 
Není všeobecně známo, že v jedenáctikolové soutěži o 
umístění ve 2.lize ČAKS-AŠA (Asociace šipkařských auto-
matů) za ALVAREZ TEAM máme také zástupce. Vedou-
cím je Beneš Petr a další hráči - Černý Petr, Dvořák 
Martin, Dvořáková Pavla a Šidlo Josef ml.  
 TJ Sokol uspořádal 27.prosince jubilejní 25.ročník 
„ Vánočního turnaje“  ve stolním tenisu. Hrálo se tradič-
ně v kulturním domě na 7 stolech, všechny soutěže na 
dvě porážky. V kategorii do okresního přeboru I tř. (51 
účastníků) se z našich umístil Karel Daniel na 4.místě. 
V kategorii neomezená (52 úč.) se dělil Ing.Stanislav 
Kozel o 5. a 6.místo a také zvítězil v kategorii veteránů  
 (7 soutěžících), druhý byl Milan Kasal, třetí Oldřich Ve-
selský. V současné době má TJ dvě mužstva stolního 
tenisu.  „A“  - posíleno  hráči  ze  Žďáru, hraje  krajský  
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přebor a „B“ - okresní. 
V listopadu bylo v tělocvičně ZŠ zahájeno cvičení žen a 
dívek  v AEROBICU, které vedla Kateřina Duchoňová 
z Radostína n.O. Pro velký zájem bylo další cvičení pře-
loženo do sálu kulturního domu, kde se koná  1x týdně. 
Ostatní sporty zůstávají na úrovni dřívějších let. 
O kulturních akcích byli občané informováni ve „Zpra-
vodaji“, který je v příloze kroniky. 
 
Zajímavosti:  
 Pro bezpečnost žáků byl na silnici u školy zbudo-
ván zpomalovací pás Fi  KOREKT  za  24 000 Kč. 
Na elektrický sloup u kulturního domu bylo zavěšeno 
zrcadlo  pro přehlednější výjezd  motorových  vozidel 
z místní komunikace z „Líšek“ do křižovatky.  
 U vodojemu na Sucké hoře postavil operátor pro 
mobilní telefony „OSKAR“ telekomunikační stožár na 
pozemku p. Cihláře Ladislava st. Stožár převyšuje výš-
ku Sucké hory o 30 m. Celková výška antény je 42 m. 
Základ tvoří betonová deska o rozměru 36 m2 do 
hloubky 1,5 m. 
 23.12. uplynulo 50 let od průjezdu prvního osobní-
ho vlaku, taženého parní lokomotivou, přes vlakové ná-
draží na nové, tehdy ještě jednokolejné trati (druhá kolej 
byla zbudována v r. 1956). 
 Od 1.1. přešly základní a mateřská škola na pří-
spěvkové organizace s tím, že zřizovatelem zůstává OÚ. 
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Školy hospodaří s dotací, kterou jim schválí zastupitel-
stvo, provoz hradí obec a mzdové prostředky stát. 
Základní  školu v obci, která je trojtřídní, s ročníky 1-5, 
navštěvuje 48 žáků. Do dalších ročníků dojíždí do Ra-
dostína n. Osl . 10 a do Žďáru n. Sáz.  30 dětí.  
Do ZŠ Radostín přispívá naše obec ze svého rozpočtu 
na jednoho žáka 5 024 Kč ročně a do Žďáru 4 502 Kč. 
Stát dotuje 940 Kč na dítě za 1 rok.  
Mateřskou  školu u nás navštěvuje 42 dětí. 
 Dvěma nezaměstnaným ženám – Ludmile Mejzlíko-
vé a Petře Homolkové nabídl obecní úřad veřejně pros-
spěšné práce. V době od května do srpna upravovaly 
veřejná prostranství, obnovily nátěr plotu u hřbitova a 
v KD provedly velký úklid. 
 Za 10 000 Kč se konečně podařilo vyklidit a upra-
vit prostranství u kina. 
 Se souhlasem majitele garáže p. Jaroslava Láznič-
ky byl zbudován přístřešek u autobusové zastávky ve  
směru  od  Žďáru. 
 S pochopením občanů se setkala snaha OÚ o po-
zvolnou přeměnu starého hřbitova na pietní parkovou 
úpravu. 
 Nad vchody do budovy hasičské zbrojnice a kultur-
ního domu byly vylepeny barevné znaky obce. 
 Houbařská sezóna se pro velké sucho letos vůbec 
nevydařila. Naopak bylo hodně lískových oříšků. 
 16.října ve večerních hodinách byl na  silnici před 
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domem čp. 30 sražen a usmrcen opilým řidičem pan Jiří 
Pelikán. Tragicky zemřel ve věku nedožitých 30 let. Byl 
dobrým manželem a tátou dvou synů, obětavým hasičem 
a sportovcem.       Čest jeho památce. 
 
Statistika: 
V tomto roce se narodilo 8 dětí, zemřelo 6 občanů, 12 
občanů se přistěhovalo, 9 odhlásilo, 7 manželských 
párů uzavřelo sňatek, 3 se rozvedly.  
K 31.12.2003 má naše obec i s osadou Suky 898 
obyvatel. 
Poslední čísla popisná obdržely novostavby k Bohdalci 
- čp. 294-6. 
 

 
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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Tento roční zápis začnu statistikou, kterou obvykle končím: 
 Obec Ostrov nad Oslavou dosáhla k 31.12.2004  -  905 
obyvatel a má 296 čísel popisných. 868 ostrovských občanů 
obývá 213 čp. 39 čísel je neobydlených, z tohoto počtu je 16 
rekreačních chalup. Dalších 16 domů jsou čp. obecní nebo 
firemní např. škola, kino, kulturní dům, nádražní budova, 
Chlazení Špaček a jiné. Ve výstavbě je dosud nezkolaudo-
vaných 22 domů. Nepřidělených čp. (zbouraných, shořelých) 
je 6. Mimo uvedené je v obci 12 rekreačních chat. 
 Místní část obce - osada Suky má 21 čísel popisných. 37 
obyvatel obývá 14 čp. 6 domů je neobydleno, z toho jsou 3 
rekreační chalupy. Jedno čp. vlastní Firma SANVET. 
V osadě jsou 2 chaty. 
 Zastupitelstvo řešilo již na březnovém zasedání odvolá-
ní, MUDr. Igora Šubrta- praktického lékaře, MUDr. Vojtě-
cha Klimeckého - lékaře pro děti a dorost, MUDr.Věry Hav-
líčkové - stomatologické ambulance a Silvie Klusáčkové–
masáže a rehabilitace, proti výši nájemného v Domě služeb 
čp.185. Bylo rozhodnuto snížit nájem ze 185 Kč za m2 na 
160 Kč za m2 ročně. 
Obecní zastupitelstvo inzerovalo pronájem ztrátového kina, 
zvýšilo vstupné v kině na 35 Kč. Vykoupilo pozemky pro no-
vou zástavbu v lokalitě „ke Žďáru“, výdaje na nákup byly 
hrazeny z finanční rezervy OÚ. 
Pro  nájemce  ubytování  pana  Čudana  v Domě  služeb byl   
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zpracován splátkový kalendář na nájem. Bylo rozhodnuto, 
že pokud ho nebude dodržovat, bude mu dána výpověď 
z nájmu. 
Krajský úřad Jihlava podmínil dotaci majiteli na opravu 
Santiniho hostince pouze za finanční spoluúčasti obce. Obec 
poskytla 120 000 Kč a kraj 300 000 Kč 
Na vnitřní úpravy smuteční síně na hřbitově schválili zastu-
pitelé 370 000 Kč. Od krajského úřadu obdržela obec dotaci 
120 000 Kč. Stavbu dozoruje pan Josef Staněk z Krásněvse. 
 Pro místní hasičskou zásahovou jednotku vyčlenil 
krajský úřad  29 000 Kč. 
 V říjnu byla zkolaudována kanalizace v zástavbě „ke 
Kotlasům“. 
 Pro tento školní rok musel OÚ žádat o vyjímku ze škol-
ského zákona, podle kterého musí mít jedna třída nejméně 17 
žáků. Pokud by vyjímku škola nedostala musel by náklady, na 
dva chybějící žáky, obecní úřad uhradit ze svého rozpočtu. 
Pokud by tak neučinil, musela by být škola zrušena. 
 Obecní lesy spravované Sdružením vlastníků lesů Při-
byslav byly k 16.12.2004 přeorganizovány do nově založené-
ho sdružení pod názvem Svazek obecních lesů Přibyslav. 
 Nedostatek vody ve vrtu a nesrovnalosti v množství spo-
třebované vody, řešil provozovatel obecního vodovodu p. 
Josef Klusáček kontrolou přípojek a případného propojení 
se soukromými zdroji vody v jednotlivých domech. Zvažuje 
se o zřízení dalšího vrtu. 
Opětovně se řešil prodělečný provoz místního kina. Vážný 
pronajímatel se nepřihlásil, vstupné se zvýšilo na 40 Kč. 
 Na  veřejném  zasedání  obecního zastupitelstva  13.12.  
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byla zvolena starostkou obce Dana Homolková, která dosud 
zastávala funkci místostarosty. Na post místostarosty byl 
zvolen Ing. Jan Homola. 
 V rámci opravy silnice I/37, úsek vedoucí obcí od 
kostela do Křižanova, zvažuje zastupitelstvo položit v části 
obce chodníky. 
 
Počasí: 
První a poslední týden v lednu byly mrazy až  -25oC. Únor 
byl celkem teplý a beze sněhu. Koncem tohoto měsíce a 
začátkem března se zima na chvíli vrátila s nočními mrazy 
až  -18oC. Jaro bylo studené, došlo k poškození ozimů. V 
Zemědělském podniku Ostrov a.s. museli zaorat 70 ha 
obilovin a pole oset náhradními plodinami. Vegetace byla ve 
srovnání s jinými roky opožděna až o 3 týdny. 
 
Zajímavosti:  
 

Dne 26.června mne navštívily paní Julle Ost a Paula Strobl 
z Nebrasky v USA, které v ČR hledaly své „kořeny“. Tyto 
dámy jsou potomky rodu Lukášů z Ostrova n. Osl. z domku 
čp.78. Doprovázel je tlumočník a řidič Ondřej Múller. 
„Tento domek je jedním z 23 drobných usedlostí (tzv. fami-
lií), které vznikly rozdělením panského dvora po zrušení 
Ždárského kláštera. Prvním majitelem tohoto hospodářství 
byl Pavel Kudílek. Jeho dceru Josefu si vzal za manželku 
Jiří Lukáš a 14. 6. 1807 se jim narodil syn Jan. Ten se oženil 
30. 6. 1833 s Antonií Hamříkovou. Jejich syn Jan, nar. 4. 8. 
1836 se oženil s Marií Kolouškovou ze  Zvole.  Měli spolu  
dceru  Annu,  nar.  20.7. 1866,  syna  Josefa,  nar. 17.3.1868 
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a syna Jana, nar.  21. 4. 1872. V srpnu roku 1876 se rodina 
vystěhovala do USA. 
Současně se do USA ještě vypravila rodina Františka 
Zeleného a Floriana Hájka.“ 
 Po seznámení s historií obce a výměně drobných dárků 
před domem čp. 78  jsem se s milou návštěvou rozloučil. 
Z dosud mi známých pramenů se do Ameriky vydal kolem 
roku 1890 Václav Chromý. Do Chicaga za ním v roce 1893 
odcestovala jeho manželka Petronila se syny Janem, Ottou a 
Rudolfem. (Část textu  jsem poslal do USA) 
 
 
 
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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Z obecního zastupitelstva: 
 Obecní zastupitelstvo rozhodlo přispět, částkou 
120 tisíc korun, na nová okna v Santiniho hostinci. 
Příští rok se na dotacích podílet nebude. 
 V květnu byla v „ domě služeb“ , v přízemí a v 1.nad-
zemním podlaží, vyměněna dřevěná okna za plastová. 
Vyměněny byly i vstupní dveře. 
 Uskladněná zemina na „dolním konci“, plánovaná 
původně na výstavbu čističky odpadních vod, byla pou-
žita jako zavážka na pozemek na „Rouperku“. Obec za 
odvoz  zaplatila ZP a.s. Ostrov 40 000 Kč. 
 Byla dokončena přestavba smuteční síně na novém 
hřbitově v hodnotě 1 127 000 Kč. 14. září byla budova 
zkolaudována a 2.listopadu se konal „den otevřených 
dveří“ pro občany. 
 V září byly zahájeny práce na novém chodníku 
v části obce  u domů od čp. 8 po čp. 147 směrem na 
Křižanov. Koncem měsíce října byla stavba hotova a 
obec požádala o kolaudaci. 
 Na novou lokalitu výstavby rodinných domků 
„Žďár II“ byla ministerstvem pro místní rozvoj poskyt-
nuta obci finanční dotace 1 360 000 Kč. Pokud staveb-
níci nezkolaudují domky do 11.9.2011, bude muset obec 
dotaci vrátit. V této nové části byla již dokončena tech-
nická infrastruktura, mimo vrchní vrstvy vozovky. 
31.10. schválilo zastupitelstvo prodej stavebních po-
zemků v ceně 290 Kč za 1 m2 . 
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 Obec nabídla pronájem obecního bytu v čp. 185 ve 
2.poschodí za vyvolávací cenu 28 Kč za m2. Poslední 
uživatel bytu Fi KOREKT se přestěhovala do nových 
objektů, které si postavila v areálu na svém pozemku za 
nádražím. 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu prvního po-
dlaží ubytovny. Cena nájmu, včetně provozních nákla-
dů, je 5 500 Kč měsíčně. 
 S TJ Sokol byla uzavřena dohoda o užívání kultur-
ního domu ke sportovní činnosti. TJ za užívání sálu 
zaplatí, za období od 1.11.2005 do 31.12.2006, popla-
tek 9 000 Kč. 
 Cena za svoz komunálního odpadu Fi ODAS na pří-
ští období bude činit 154 000 Kč. Bylo rozhodnuto, že 
poplatek občanů obci na rok 2006 bude 290 Kč na oso-
bu za rok (včetně dětí). Podnikatelům byla cena zvý-
šena o 18 %. 
 Cena vodného byla v tomto roce 18 Kč za m3. Od 
nového roku 2006 bude cena vody zvýšena na  20 Kč. 
Zastupitelstvo: 
- prominulo ZŠ v Ostrově nájem a provozní náklady za 
pořádání dětského karnevalu v KD 
- zrušilo obecně závaznou vyhlášku, ze dne 1.4.1998, 
která stanovila příspěvek na částečnou úhradu neinves-
tičních nákladů mateřské školy s účinností od 1.1.2006. 
Jihomor. plynárenská Brno, podle nájemní smlouvy, 
platí obci za nájem STL plynovodu 155 872 Kč ročně. 
Obec naopak platí společnosti 69 975 Kč za provozu a 
údržbu. 
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Za pronájem pozemků pro pouťové atrakce má obec 
příjem 10 500 Kč od pronajímatele. 
 Ve druhé polovině března přišlo prudké oteplení a 
19.3. byl v obci vyhlášen III.stupeň povodňové aktivity. 
Povodňová komise spolu s hasiči situaci zvládli. Bylo 
zjištěno, že problémy nedělá Bohdalovský potok, ale ře-
ka Oslava a rybníky na jejím povodí.  27.června přijalo 
zastupitelstvo opatření, která se ihned začala plnit:  
- v červnu pracovníci zemědělského podniku demonto-
vali nepovolený mostek přes řeku Oslavu  
- v listopadu provedli pracovníci Povodí Moravy rozší-
ření soutoku řeky s Bohdalovským  potokem  
- po odstranění dřevin v blízkosti toku  bude provedeno 
pročištění koryta řeky  
Úpravy by měly omezit možnost opakujících se záplav. 
 
Hasiči:    
 Již 6.ledna vyjížděli ve 2.15 h. k domku čp. 155, 
kde se od komína vznítil dřevěný trám. Oheň byl včas 
uhašen a k větší materiální škodě nedošlo. Při velké 
vodě v březnu čerpali vodu z kotelny v KD. Jako každý 
rok postavili „máj“, kterou však neznámý pachatel 
nařízl a tak z důvodu bezpečnosti ji museli sami odstra-
nit. Májová zábava se konala bez kácení máje. 
 
Zemědělský podnik a.s. 
Ve středisku Ostrov si podnik nechal postavit  nadzemní 
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jímku na močůvku o objemu 3 200 m3 . Do konce roku 
byla stavba zkolaudována a dána do užívání. 
V současné době je v podniku zaměstnáno 95 pracovní-
ků a jejich průměrný měsíční plat je 11 886 Kč. 
Od obce má ZP pronajatý rybník Palašák, Černý rybník 
od Lesního družstva Přibyslav. 
Na 471 ha bylo zaseto obilí. Průměrná sklizeň je 5,3 t 
z ha. Řepka osetá na 15 ha dala výnos 4,5 t  z hektaru. 
Brambory byly pěstovány na 101 ha, při výnosu 34 t/ha, 
z toho sadba – 26 t/ ha a konzum – 41 tun z ha. 
V únoru se na soutoku řek v „ Rychtě“  zdržovalo asi 300 
divokých kachen, které pracovníci podniku přikrmovali 
obilní zadinou. 
Na polích a v zahrádkách způsobil velké škody hraboš 
polní. 
 

Škola- školní rok 2005/6 : 
Při Základní škole Ostrov zřídil obecní úřad 3 člennou 
školní radu. Školu navštěvuje 51 chlapců a děvčat pou-
ze z Ostrova. 
Do Základní školy v Radostíně n. O. dojíždí z obce 9 žá-
ků, za které obec zaplatila školné z rozpočtu 52 000 Kč, 
to znamená  5 780  Kč na jednoho žáka. 
Za 28 žáků dojíždějících do škol do Žďáru platí obec ze 
svého rozpočtu  126 700 Kč, tj. 4 525 Kč na 1 žáka. 
 

Jiné: 
Tříkrálová sbírka katolické charity vynesla 24 000 Kč. 
Poprvé od 2.světové války se v obci nepálila posledního 
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dubna žádná  „čarodějnice“. 
 Čápi se tento rok na hnízdo (na komín restaurace 
ALVAREZ) nevrátili. 
 Rostlo velké množství hlavně hřibovitých hub. Hou-
baři je sbírali ještě 16.listopadu. 
Od 20.listopadu se již mohlo lyžovat až do konce roku. 
 
Počasí: 
První polovina ledna byla teplá, beze sněhu. Po 15.led-
nu začalo mrznout a něžit. V  únoru  dosahovaly  mrazy 
až -20o C a napadlo půl metru sněhu. 15 března se 
oteplilo a přišly záplavy. 9.května byly ještě sněhové 
přeháňky a ranní mrazíky. 9.června pomrzla vegetace 
v zahrádkách v blízkosti vodních toků. Bouřky se obci 
vyhýbaly, vyjma jedné, která se ozvala ráno 26.září. 
 
Statistika: 
V průběhu roku se v obci ostrovské narodilo 10 dětí, ze-
mřelo 5 občanů (z toho 1 ze Suků), přistěhovalo 12 ob-
čanů, odstěhovalo se 22  občanů, bylo uzavřeno 8 sňat-
ků a 2 manželství byla rozvedena. Počet obyvatel se sní-
žil o 5 osob. K 31.12.2005 má obec 900 obyvatel. Mimo 
tento počet jsou v naší obci přihlášeni k pobytu občané 
z Madagaskaru,Tanzanie, Vietnamu, Ukrajiny a Polska. 
Vítejte u nás. 
 
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          OBEC  Ostrov n. Osl.        
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 Ve dnech 20. a 21.října se v obci konaly volby do 
obecního zastupitelstva. Volbám předcházelo zasedání 
a příprava sedmičlenné volební komise. Jejím předse-
dou byl zvolen Stanislav Hamřík, místopředsedkyní 
Věra Pelikánová. Dalšími členy byli: Dana Homolková 
ml., Andrea Tesáčková, Marie Březková, Eliška Šidlová 
(všichni z Ostrova) a Eva Inwaldová  z  Radostína n. Osl. 
(adm.prac. OÚ Ostrov n.O.). 
Do zastupitelstva obce se volilo 11 členů. Na hlasova-
cím lístku byly zapsány 3 politické strany a 1 nezávislý 
kandidát. 
Občanská demokratická strana s 11 kandidáty (z toho 3 
čl. ODS, 8 bez polit. příslušnosti),  získala  5 mandátů. 
Křesťanská a demokratická unie- Československá stra-
na lidová s 11 kandidáty (z toho 4 členové KDU-ČSL a 
7 bez politické příslušnosti), získala 3 mandáty. 
Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandi-
dáti (žádný člen ČSSD, 6 členů bez polit. příslušnosti, 
navrženo ČSSD, 5 členů navrženo Nezávislí kandidáti), 
získala 3 mandáty. (Strana nemá v obci členskou zá-kladnu.) 
Jan Dvořák, nezávislý kandidát (bez politické přísluš-
nosti), mandát nedostal. 
 Ve jmenném seznamu bylo zapsáno 697 oprávně-
ných  voličů.   Své  volební  právo  využilo 460  občanů 
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(tj. 66 %) s 4 544 platnými hlasy. 
 
 Dne 6.listopadu se konalo veřejné ustavující zase-
dání nového obecního zastupitelstva. Slib složili:  
Květa Frendlovská (navržena ODS, bez politické příslušnosti), 
získala 280 hlasů  
Dana Homolková (navržena ODS, čl. ODS) s 256 hlasy  
Jan Pelikán (navržen ODS, bez polit. přísl.) s 236 hlasy 
Jan Kříž (navržen ODS, bez polit. přísl.)  s  217 hlasy  
Ing.Radomír Homola (navržen ODS, bez polit. přísl.) se 187 
hlasy 
Jaroslav Svoboda (navržen KDU-ČSL,bez polit. přísl.) 143 hl. 
Josef Šoulák ml. (navržen KDU-ČSL, bez polit.přísl.) 187 hl.  
Jan Dvořák (navržen KDU-ČSL, člen KDU-ČSL)se 133 hlasy 
Karel Daniel (navržen ČSSD, bez polit. přísl.) s 213 hlasy 
Ing.Milan Marek (za ČSSD, navržen Nezávis. kandidáty, bez 
polit. přísl.) získal 150 hlasů  
Vlastimil Mach (za ČSSD, navržen Nezávisl. kand., bez polit. 
přísl.) , získal  145 hlasů. 
 
Ve veřejném hlasování byla do funkce starosty zvolena 
Dana Homolková a místostarostou  Jan Pelikán. 
 Na zasedání byl zvolen předseda kontrolního výboru – 
Josef Šoulák, členy se stali: Mgr. Jana Homolová a Jan 
Dvořák.  
Předsedou finančního výboru byl zvolen Jan Kříž, člen-
ky - Věra Pelikánová a Jitka Křížová.  
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Květa Frendlovská byla zvolena předsedkyní kulturního 
výboru, členy jsou:  Marie Svítilová, Zbyněk Svítil, Jan 
Kříž ml., Eiška Šidlová a Josef Šidlovi (kronikář). 
 
 V měsíci květnu 2005 se na obecní úřad písemně 
obrátil starosta Vojnova Městce Ing.Josef  Macek, zda 
by se naše obec připojila ke snaze obcí Libice nad Dou-
bravou a Krucenburku o uznání statutu „městys“ ob-
cím, který se přestal užívat po 2.světové válce. Ostrov 
se k této iniciativě připojil rozhodnutím členů zastupi-
telstva ze dne 9.10.2006. Po zaslání oficiální žádosti 
s historickým zdůvodněním obdržela obec dekret: 
 

„P ředseda Poslanecké Sněmovny: Ing. Miloslav Vlček 
- STANOVUJI – 

s účinností od 1.prosince 2006 obec Ostrov nad 
Oslavou v kraji Vysočina 

= městysem = 
Toto „stanovení“ bylo vydáno na základě dekretu – 

Vlády republiky Československé z 1.2.1922, kterým byl 
Ostrov povýšen na „městys“. 

 

 V měsíci dubnu byl od občanů zahájen výkup po-
zemků na stavbu chodníku v části obce „Dolní konec“ 
Ještě v létě byl chodník zbudován. Pozemky byly odkou-
peny za 50 Kč za 1 m2 v celkové výměře 253 m2. 
 Na podzim prováděla firma COLAS CZ, a.s. Jihla-
va rekonstrukci silnice mezi Ostrovem a Zahradištěm. 
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Při této příležitosti byly na pravé krajnici, od křižovatky 
po mostek, zabudovány obrubníky pro budoucí chodník 
ke Kotlasům. 
 V červnu upravili pracovníci Povodí Moravy, s.p. 
Boskovice řečiště Oslavy od soutoku řek až k mostu u 
kostela. 
 Pozemky obce zastavěné silnicemi II. a III. třídy 
převedla obec na kraj Vysočina. Od kraje zase obec 
dostala pozemky za železničním viaduktem. 
 Dopisem ze dne 30.6.2006 vypověděl Josef Klusá-
ček smlouvu s obcí o provozování veřejného vodovodu. 
Novým provozovatelem byla vybrána firma NEMMOOVI 
s.r.o. Krásněves. Pan Josef Staněk provedl kontrolu po-
trubí a rozvodů na „Kopci“ a „Líškách“. Vadné části 
byly vyměněny a tím se výrazně snížilo množství ztratné 
vody. Díky tomu zřejmě zůstane poplatek za odebranou 
vodu pro občany i další rok ve výši 20 Kč za 1 m3. 
 Od počátku roku pokračovaly drobné práce a úklid 
smuteční síně. Dne 13.6. byla po vzájemné dohodě s pa-
nem farářem, za účasti veřejnosti, slavnostně vysvěce-
na. 27.července se zde konalo první rozloučení se ze-
snulou paní Marií Plachou z Ostrova.  
 Od 1.5. byly zastupitelstvem schváleny sazby za 
pronájem v kulturním domě takto: 
- dolní část KD v měsíci květnu – říjnu     5 000 Kč 
      listopadu – dubnu      7 000 Kč 
- celý KD    v   květnu – říjnu     6 000 Kč 
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    listopadu – dubnu      8 000 Kč 
- přísálí   v květnu – říjnu      1 000 Kč 
    listopadu – dubnu      1 500 Kč 
Za 1 hodinu cvičení  nebo sportu v KD 100 Kč. 
 Nájem vyhrazených místností pro lékaře v domě 
služeb bude zvýšen od nového roku o 10 %, ostatním o  
20 %. 
Pronájem smuteční síně byl stanoven na 1 000 Kč. 
 Finanční částka 120 000 Kč, která byla nedopatře-
ním započítána pro mateřskou školu,byla rozdělena ná-
sledovně: 20 000 Kč na likvidaci nebezpečného odpadu 
    5 000 Kč hasičům na háky při povodních 
     5 000 Kč na reprezentaci obce při mistrovství 
    republiky v kolečkovém bruslení 
     6 000 Kč za zapůjčení kontejnerů na odpad  
                                (hadry, koberce apod.) 
   84 000 Kč byly ponechány jako rezerva 
 Od 15.června je naše obec pokryta signálem pro 
bezdrátový příjem internetu. Zařízení pro příjem si zá-
jemce dokupuje sám za 2 450 Kč, další jednorázový pří-
platek 1 000 Kč zaplatí za připojení. Cena za měsíční 
užívání neomezeného internetu je stanovena na 350 Kč 
včetně DPH. 
 23.listopadu byla u pamětní lípy (naproti KD) umí-
stěna deska s nápisem : „Svěcení praporů obce a SDH–
Ostrov nad Oslavou 7.7.2002“ 
 Hnízdo čápů bílých zůstalo i tento rok opuštěné. 
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 Zima v roce 2005/6 trvala, bez oblevy, celé 4 měsí-
ce. Sníh napadal na nezamrzlou zem již 20.listopadu a 
stále ho přibývalo. Mrazy dosahovaly i více než – 25oC. 
Velký  problém nastal s  odklízením  sněhu z  chodníků a  
vozovek. Na volných prostorách ho byly nahrnuty kupy. 
Škody na zvěři v katastru obce nebyly ještě větší jen díky 
členům mysliveckého sdružení v Ostrově. Ti během zimy 
založili do krmelců mimo píce, zadiny a minerálií také 5 
tun obilí. 
 Poslední týden v březnu se výrazně oteplilo. Násle-
dovalo prudké tání sněhu a zvýšené hladiny řek ohrožo-
valy naši obec. Naštěstí nebyla půda zmrzlá a tak část 
vody se vsákla. Správce na přehradě, pan Petr Šrámek, 
upustil z nádrže před táním 2 m vody a ne jen 60 cm, jak 
mu bylo doporučeno. Zadržených 300 000 m2  vody 
zmírnilo nápor na obec. I přesto došlo až k zaplavení te-
nisových kurtů a zahrad v okolí toků. Voda se přelila i 
přes silnici u kulturního domu. Povodňová komise, včet-
ně hasičů, měla pohotovost od 29.března do 3.dubna.  
Zemědělský podnik Ostrov utrpěl ztráty splavením orni-
ce hlavně v trati Bárta. Další škoda, kterou podnik utr-
pěl se stala 18.srpna, kdy v 15.30 hod shořely 3 ha slá-
my, která se vznítila od řezačky v trati Suků. Přes suché 
a větrné počasí se hasičům podařilo oheň pod lesem 
zastavit. 
Srpen byl celkově chladný, září a říjen teplé a suché.  
28.října    bylo   ještě   krásné   teplé   počasí.  O   týden 
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později zima -120C a sníh. 6.listopadu sníh roztál a do 
konce roku již nenapadl. Rok byl nebývale bohatý na 
houby, zvlášť na hřiby smrkové. Také borůvky a divoké 
maliny si mohl nasbírat každý. 
 
Statistika:  
 
V průběhu roku se narodilo 9 dětí (2 děvčata a  7 chlapců).  
9 občanů zemřelo, z toho 2 ženy a 7 mužů. 
Přistěhovalo se 17 obyvatel (8 žen a 9 mužů).  
Odstěhovalo se 15 obyvatel (10 žen a 5 mužů). 
Bylo uzavřeno 7 sňatků 
Rozvedeny byly 2 manželské páry. 
 
 
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          MĚSTYS  Ostrov n. Osl.        
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 Ve dnech 6. a 7.ledna vykoledovali „Tři králové“  
18 778 Kč.  
 Provozovatel obecního vodovodu společnosti 
NEMMOOVI p. Josef Staněk provedl v březnu opravu 
pěti přípojek na veřejném vodovodu. Tím se snížila 
denní spotřeba vody z vodojemu o polovinu – na 52 m3. 
Platba vodného zůstala na 20 Kč za 1m3. 
 Zastupitelstvo schválilo vstup městyse do Svazku 
obcí pooslaví. Do představenstva svazku byl za Ostrov 
jmenován Ing.Milan Marek, do kontrolní skupiny 
Jaroslav Svoboda. Zastupitelé rovněž schválili složení 
nové povodňové komise: Dana Homolková, Jan Pelikán, 
Josef Šoulák ml., Jan Kříž st., Ing. Radomír Homola, 
Karel Daniel a Ladislav Cihlář. 
 Téměř všichni pořadatelé zábav či plesů žádají za-
stupitelstvo o snížení nájmu z kulturního domu. Proto 
bylo rozhodnuto, že pro místní pořadatele bude jedna 
akce za rok účtována za poloviční cenu. 
 S hlasem poradním byl do zastupitelstva jmenován 
Jiří Pol ze Suků čp.13, aby zastupoval své spoluobčany. 
 Výkup pozemků, na kterých budou zhotoveny 
chodníky v části „ke Kotlasům“ byl stanoven na 50 Kč 
za  1 m2. 
 30.března pořádala „Vesnická liga“ ples v kultur-
ním domě s vyhlášením výsledků ligy v ledním hokeji.  
 V  neděli 27.května se  na  soutěž hasičů  za požární   
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zbrojnicí sjelo 21 družstev ze 16 sborů. Soutěžilo se 
v požárním útoku, štafetě 8x50 metrů s překážkami a 
v teorii. Nově byla zařazena pořadová příprava. Domácí 
sbor postavil dvě družstva, která obsadila 1. a 4.místo. 
Po stránce pořadatelské i reprezentační Ostrov zvítězil. 
 V měsíci květnu rezignoval na člena zastupitelstva 
Vlastimil Mach. Jeho nástupcem se stala Dagmar Pál-
ková, která na zasedání 28.6. složila slib poslance. 
 Z 10 na 8 tisíc korun snížili zastupitelé nájem za po-
zemek na pouťové atrakce. 
 Ve čtvrtek 14.června v 11.57 hod byl v a.s. Žďas ve 
Žďáře n.S. odlit zvon pro smuteční síň na hřbitově. Za 
městys byli zrodu zvonu přítomni – starostka Dana Ho-
molková, člen zastupitelstva Josef Šoulák, za kulturní 
komisi Eliška a Josef Šidlovi, a za a.s. Žďas  Ing. Ludvík 
Martínek Ph.D rovněž z Ostrova. Zvon má hmotnost 100  
kg a nápisy: ze strany jedné - „Svatý Josef“ a  z druhé - 
„M ěstys Ostrov n. Oslavou  7.7.2007“. 
 15.června byla v budově hasičské zbrojnice a úřa-
du městyse provedena výměna starých oken za plastová. 
Zároveň byla vyměněna i část oken v mateřské škole. Za 
všechna okna bylo zaplaceno 338 000 Kč. 
 23.června se uskutečnila další okresní soutěž hasič-
ských družstev. 
 7.července se ve smuteční síni konalo slavnostní 
svěcení  zvonu.  Za velké  účasti občanů  provedl svěcení 
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p. farář Tomáš Holý ze Žďáru. Pro chybu v automatic-
kém zvonění zvon v den Památky zesnulých ještě neza-
zvonil, ale koncem roku již bylo vše v pořádku. Zvon nám 
zdarma věnovala a.s. Žďas o což se zcela jistě zasloužil i 
Ludvík Martínek. 
Dne 8.8. byl na veřejném zasedání s konečnou platností 
schválen několik let rozpracovaný územní plán obce. 
18.srpna uspořádalo zastupitelstvo městyse „Turnaj obcí 
v malé kopané“. Zúčastnila se družstva z Hodíškova, 
Obyčtova, Vatína a Ostrova. Umístění: 1. Městys Ostrov 
n.O., 2. Obec Obyčtov st., 3.Obec Obyčtov ml., 4. Obec Vatín, 
5. Obec Hodíškov. Turnaji přálo počasí i dobrá nálada. 
 V polovině září byla dokončena stavba chodníku při 
levé části silnice ke Kotlasům a to od čp.134 až 283. 
Obec do tohoto projektu investovala z rozpočtu celkem 
2 300 000 Kč. Z této částky činila státní dotace 119 000 
Kč. V souvislosti se stavbou chodníku se prováděla opra-
va dešťové kanalizace, která stála 497 000 Kč.  
 Práce na kanalizaci v nové zástavbě k Bohdalci stály  
399 000 Kč,  40 000 Kč přispěli stavebníci. 
 Městysu byl zdarma zapůjčen radar na měření rych-
losti vozidel přijíždějících ze směru od Žďáru. Byl umí-
stěn na sloup elektrického vedení před domem čp.150. 
 25.10. byl zastupiteli schválen prodej rozvodu ply-
nárenského zařízení v majetku obce Jm. plynárnám za 
cenu 5,9 milionů korun. Peníze by měly být uloženy na 
účet a později použity na výstavbu budoucí čističky 
odpadních vod. 
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 17.listopadu pořádal kulturní výbor odpolední 
setkání jubilantů, kteří v tomto roce oslavili nebo ještě 
oslaví  kulaté narozeniny - 60, 65, 70, 75, 80 a více let. 
Hezké odpoledne se vydařilo.  
 Na prosincovém zasedání byl schválen rozpočet mě-
styse na rok 2008 s tím, že rozpočet je vyrovnaný. Příj-
my a výdaje se rovnají 9 796 400 Kč. Dále bylo schvále-
no prodloužení smlouvy na provozování veřejného vodo-
vodu společnosti NEMMOOVI, s.r.o., Krásněves 23 Jose-
fu Staňkovi do 31.12.2010. Výše vodného na rok 2008 
byla po podrobném rozboru stanovena na 26 Kč za m3, z 
toho občan zaplatí 23 Kč městys  dotuje 3 Kč m3.  
V usnesení ze zasedání bylo uloženo starostce a místo-
starostovi podepsat „Darovací smlouvu“ se Sborem do-
brovolných hasičů Ostrov n. Osl. na poskytnutí částky 
1 250 000 Kč na nákup automobilové cisternové stří-
kačky. 
 Stavební pozemky v nové zástavbě byly, tohoto roku, 
nabízeny zájemcům k odprodeji za 290 Kč za m2.  
Za odvoz komunálního odpadu platili občané 290 Kč za 
osobu a rok, poplatek ze psa byl 200 a 300 Kč za každé-
ho dalšího. Tyto poplatky zůstávají stejné i na příští rok. 
 369 000 Kč stálo uložení potrubí do otevřeného 
úseku obecní kanalizace za  domem  čp. 32. 
16.prosince se, za velké účasti občanů, konala v kultur-
ním domě Vánoční besídka. Celý program nacvičili a 
předvedli žáci základ. školy, pod vedením svých učitelek. 
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Statistika:  
Narodilo se 7 dětí, zemřeli 2 občané, 18 občanů se při-
stěhovalo a 6 odstěhovalo.  
K 31.12.2007 žije v Ostrově a Sukách celkem 918 lidí.  
 

Počasí: 
19.ledna se republikou doslova prohnal orkán „Kyril“, 
který způsobil mnoho škod. Naštěstí nás se to netýkalo. 
 Škoda se stala až okolo 12listopadu., kdy napadlo 
30 cm sněhu, jehož váha lámala lesní porosty. 
Na „zelený čtvrtek“ 5.4. byl celonoční mráz  -7º C. 
Měsíc červen a červenec byl suchý s teplotami  35º C. 
Zemědělský podnik zahájil 2.července sklizeň ozimého 
ječmene, což je o 3 týdny dříve než je obvyklé. 
Září bylo deštivé a chladné. Od 1.září se vybírají 
brambory. 
Po sněhové kalamitě v listopadu se začátkem prosince 
oteplilo a sníh se rozpustil. Na Vánoce byl jen 
symbolický poprašek. 
 
Přestavba kostelního hřbitova: 
 Před 30 lety byl kostelní hřbitov pro pohřbívání uzavřen 
poté, co byl zbudován po levé straně silnice k Radostínu hřbi-
tov nový. Postupem času byl hřbitov u kostela zanedbáván. 
Některé hroby nebyly z různých důvodů upravovány, část 
hrobů byla pozůstalými přemístěna na nový hřbitov. Uspořá-
dání hrobů za staletí jeho trvání bránilo i celkové jeho údrž-
bě. Za morální podpory p. faráře Josefa Hložka a později také 
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p. faráře Tomáše Holého ze Žďáru bylo přikročeno ke zru-
šení hrobů na kostelním hřbitově. Přesvědčit některé majite-
le hrobů, se zámyslem jakým způsobem bude celý prostor u-
praven, se ne vždy setkávalo s pochopením. Konečně v květ-
nu tohoto roku se zastupitelstvo domluvilo s kostelním výbo-
rem na společném postupu prací. Po dohodě s majiteli hrobů 
došlo k přemístění části náhrobků na nový hřbitov, některá 
hrobová místa byla zrušena. Stará dlažba chodníku byla ro-
zebrána. Následovalo obnažení obvodových zdí kostela do 
hloubky 1 m a provedena izolace proti navlhání a opadávání 
omítky. Totéž bylo provedeno u hřbitovní zdi. Současně byly 
do země položeny kabely a zapojeny reflektory pro osvícení 
kostela a věže. Okolo kostela byly zbudovány nové chodníky, 
terén upraven a zatravněn. U zákristie byl ponechán pouze 
jeden upravený hrob ostrovských farářů. Mezi kostelem a vě-
ží zůstal velký dřevěný kříž a po obou jeho stranách byly 
usazeny 2 staré železné kříže.. 
Vytěžená zemina z kostelního hřbitova byla i s kosterními po-
zůstatky přemístěna na nový hřbitov do jámy v březovém háj-
ku. Tam byly také postaveny i některé náhrobky. Také staré 
pískovcové sakrální sochy, které několik let stály snad zapo-
menuty ve stodole u Hrbků, byly postaveny na novém hřbito-
vě. Hájek byl zbudován a upraven na památku zemřelých 
z Kněževsi, Kotlas, Vatína, Sazomína, Laštoviček a Ostrova 
pohřbívaných na zdejším hřbitově.  
Místo a úpravu hájku na novém hřbitově navrhli manželé E. 
a J. Šidlovi. 
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Téměř všechny práce (více než 1 500 hod.) byly prováděny 
občany svépomocí bez nároku na odměnu. Všem, kteří se na 
realizaci přestavby kostelního hřbitova podíleli, bylo poděko-
váno v místním  Zpravodaji. 
 21.července byl poprvé v historii kostela celý areál osví-
cen elektrickým osvětlením a to celoročně. Elektrické práce 
prováděl člen zastupitelstva Jaroslav Svoboda. 
Na financování tohoto projektu se podílel: 
- úřad městyse částkou 110 000 Kč 
-  farní úřad                    93 300 Kč 
- dárci a sponzoři   60 000 Kč.   
 Konečná úprava to ještě není, ta bude dokončena až po 
předpokládané opravě kostela, kostelní zdi a věže. Kdy to 
však bude, ukáže samotný čas. 
 

Zajímavosti: 
 16.ledna zemřel ve věku nedožitých 84 let pan farář 
Josef Hložek z Obyčtova. Kněžskou službu vykonával 
v Ostrově od 1.ledna 1979. Všeobecně byl občany velice 
oblíben. 
 24.března padal déšť s šedohnědým prachem, podle 
sdělovacích prostředků původem z ukrajinského Krymu. 
Občané to poznali na oknech, autech nebo také na 
hřbitovních náhrobcích. 
 25. dubna byl dán do provozu nový bezdrátový míst-
ní rozhlas  a  to  nejprve v části Suky a  po  té v Ostrově. 
Dosavadní drátěné rozvody byly zrušeny.  
 Místní „Zpravodaj“ vyšel poprvé barevně.  
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 Tento rok uplynulo 40 let od úmrtí maršála Rodio-
na Jakovleviče Malinovského – velitele II.ukrajinského 
frontu. 10.května 1945 jmenovaný promluvil k ostrov-
ským občanům před domem čp.15. 
 
           
                                   podpis          Velké kulaté razítko        
                                         Homolková          MĚSTYS  Ostrov n. Osl.        
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 První zasedání zastupitelstva se konalo 31.března 
v 18 h. v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Schůzi 
řídila starostka městyse Dana Homolková. 
Zde byl, mimo jiné schválen finanční dar ve výši 1 000 
Kč na jedno dítě a 3 000 Kč na 2 děti pro rodiče novo-
rozence. Příspěvek bude předáván při slavnostním 
vítání občánků. Pro jubilanty dárkový balíček pro 
občany, kteří dovrší 80 až 89 v hodnotě 300 Kč a pro 
občany 90 let  a dříve narozené v hodnotě 500 Kč. 
Zastupitelé schválili, že přijmou do pracovního poměru 
druhého pracovníka na práce pro městys za 60 Kč na 
hod. Po provedeném výběrovém řízení, byl  koncem 
roku přijat na funkci provozáře  p. Josef  Šoulák ml. 
Zastupitelstvo také odsouhlasilo příspěvek 5 000 Kč 
Klubu sportovního bruslení Ostrov nad Osl. Témuž 
klubu bylo schváleno užívání znaku městyse na 
sportovním oblečení. 
Byl potvrzen zánik Společnosti pro ochranu a správu 
vodárenské  nádrže  Mostiště,  jehož  byl  Ostrov  čle-
nem a to z důvodu, že společnost nevykazovala žádnou 
činnost. 
Vypracováním projektu na kanalizaci a čistírnu odpad-
ních  vod  byla  ve   výběrovém   řízení   vybrána   firma 
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AQUA PROCON Brno za částku 672 350 Kč. 
Vstupné v místním kině se od 1.srpna zvýšilo ze 40 na 50 
Kč z důvodu zvýšené ceny elektřiny a půjčovného za 
filmy. 
Byl schválen rozpočet městyse na rok 2008 jako vyrov-
naný. Příjmy a výdaje mají činit 9 796 400 Kč. 

Další veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 
21.července.  
Na žádost ředitelky základní školy Marie Svítilové byl 
vysloven souhlas o povolení vyjímky na  počet žáků. Po-
dle vyhlášky má mít malotřídní trojtřídní škola nejméně 
42 žáky. V současné době má žáků 38. Ve výhledu by 
mělo žáků přibývat. Za 17 žáků, navštěvujících Základní 
školu v Radostíně zaplatí obec ročně 108 800 Kč. Za 33 
žáků, kteří navštěvují školu ve Žďáře n.S. zaplatí městys 
za stejné období 254 700 Kč. 

Za vyvážení popelnic v roce 2009 zaplatí městys 
firmě ODAS Žďár n.S. celkem 180 590 Kč. Každá domá-
ctnost zaplatí obci za tuto službu 320Kč  za osobu  na 
rok. 

15.prosince se konalo další zasedání zastupitel-
stva. Odsouhlasilo pronájem bytu v mateřské škole přís-
pěvkové organizaci Mateřská škola Ostrov n.Osl. na do-
bu 6 let pro zaměstnance jmenované školy za nájem 
1 526 Kč měsíčně. Zároveň byla schválena kompenza-
ce,   bývalým   nájemníkům  bytu   manželům   Počtovým 
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za provedené úpravy v bytě v hodnotě 20 000 Kč. 
Byl schválen nákup traktoru značky SAME SOLARIS 35 
s radlicí a vlekem s nosností 1,5 tuny a rozmetadlo pro 
posyp. Traktor i s příslušenstvím byl zakoupen  za část-
ku 690 000 Kč včetně DPH, prodejce slevil 120 000 Kč. 
Na jaře v příštím roce bude dokoupen mulčovač –  se-
kačka. 
Rozpočet městyse na rok 2009 byl schválen opět  jako 
vyrovnaný ve výši 8 408 800 Kč na straně příjmů i vý-
dajů. 
Náklady na obecní vodovod za rok činily 453 000 Kč. 
Příjem z  prodeje vody za rok dosáhl 512 939 Kč. 
Občané zaplatili za 1 m3  27  Kč. 

Jednou z významných akcí v obci bylo slavnostní 
svěcení zvonu, kterou uspořádali členové římskokato-
lické církve v Ostrově n. O. společně s úřadem Městyse 
Ostrov n.O.  Svěcení se konalo v neděli 6.července 2008 
v 10 hodin při slavnostní mši v kostele sv. Jakuba. 
Zvon,  pro  nově  opravenou  zvonici, byl  odlit  v  a.s.  
Žďas  Žďár n. S.  za  stejných  podmínek  jako zvon do 
věžičky na smuteční síni. Obřad provedli - ostrovský 
rodák, páter Josef Vítek a místní farář František 
Koukal. Celebroval jim Jahn Ing. Pavel Kilián z Brna 
Bosonoh, který po vyzvednutí zvonu na věž seřídil 
automatické zvonění. Nedělní poledne bylo zvoněno na 
3 zvony, jejichž hlas krásně ladil. Ostrov už má 4 zvony. 
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 Další významnou událostí bylo Slavnostní předání 
hasičského vozidla v sobotu 9.srpna 2008 před hasič-
skou zbrojnicí. Slavnost začala ve 13 hod koncertem de-
chové hudby a vítáním pozvaných sborů. Následoval od-
chod průvodu do kostela sv. Jakuba, kde byla sloužena 
mše za zemřelé hasiče. Po skončení mše se průvod ode-
bral k pomníkům padlých, kde byly položeny věnce. 
Odtud se vydal zpět k hasičské zbrojnici. Zde se konaly 
projevy a slavnostní akt - svěcení vozidla, které provedl 
farář František Koukal. Po ukázkách hasičské techniky 
následovala volná zábava. 
Nové hasičské zásahové vozidlo značky MAN bylo zkom-
pletováno firmou SPS THS Slatiňany. Jeho cena je 
4 630 648 Kč. 2 000 000 byly uhrazeny ze státní dotace, 
1 250 000 Kč zaplatí městys a 1 250 000 Kč uhradí Sbor 
dobrovolných hasičů Ostrov n.O. do 5ti let. Ten do kon-
ce roku již uhradil 407 000  Kč. 
Mimo účasti našeho hasičského sboru na hasičských 
soutěžích, uspořádali jeho členové 5 tanečních zábav, 
stavění a kácení máje, 9.ročník závodu IRONMANA. 
   
Z ostatních činností je nutno zmínit: 
 V  jarních měsících byla provedena oprava zvonice 
ve věži. Ztrouchnivělá dřevěná konstrukce byla 
rozebrána a podle původní nahrazena novou. Použité 
dřevo  je  prý  zimní   a   původem  z  Beskyd.    Zároveň  
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byla provedena výměna podlah v obou patrech zvonice. 
9.května byl spuštěn elektrický pohon zvonů. 
 V  květnu byly započaty práce v místním kostele. 
Vnitřní omítka byla okopána do výše 1,5 m od podlahy 
a spáry zdiva pročištěny. Zeď bude asi rok vysychat a 
potom bude opatřena asanační omítkou. 
 V květnu byly také zahájeny práce na opravě 
střechy a stropů v obecní knihovně a to z důvodu 
zatékání vody do budovy a havarijním stavu krovů. Byla 
vyměněna celá vazba a položena nová střešní krytina. 
Příští rok se bude v celkové opravě celého kostelního 
areálu pokračovat. Na všech pracích se podíleli 
dobrovolní hasiči a místní občané, za což zasloužili 
veřejnou pochvalu v Ostrovském zpravodaji. 
 V kině byla provedena výměna oken a 
rekonstrukce sociálního zařízení. Totéž bylo provedeno 
v domě služeb (čp. 185), kde byla vyměněna okna 
v 1.patře.  
Rovněž v mateřské škole byla  část starých oken vymě-
něna za plastová. 
 V části městyse zvané Líšky byly z  důvodu 
bezpečnosti dětí, které navštěvují mateřskou školku a 
občanů, vybudovány dva zpomalovací pruhy. 
 Kulturní výbor uspořádal, v dubnu a říjnu, 
slavnostní vítání občánků. Bylo přivítáno celkem 18 
miminek. Malá  slavnost  se konala  tradičně ve 13 hod. 
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Kulturní program připravují žáci základní školy se 
svými učitelkami.  
 15.listopadu se konalo posezení s  jubilanty z  
Ostrova a Suků, kteří oslavili životní jubileum, v přísálí 
kulturního  domu. Při občerstvení a  písničkách  strávili  
hezké odpoledne. 
 13.listopadu oslavili krásných 60 let a to - 
„diamantovou svatbu“ manželé Olga a Josef Šímovi ze 
Suků čp. 17.  
 27.října si připomněli Marie a Václav Vávrovi 
z Ostrova čp. 159  51 roků   společného života. Oslavu 
v tomto roce spojili s životním výročím p. Vávry v kruhu 
svých příbuzných a přátel. 
 Manželé  Anna a  František  Poulovi  z Ostrova čp. 
176  vykročili  společně  do života  před 50 ledy v čase 
vánočním a to 26.prosince 1958. 
 Spoluobčané, kteří oslavili své 80 narozeniny a 
dříve narození, obdrželi společně s  blahopřáním dár-
kové balíčky v místě svého bydliště. 
Výbor spolupracuje na všech významných akcích 
v městysi. 
 Členové Českého svazu chovatelů drobného zví-
řectva uspořádali zájezd na chovatelskou výstavu do 
Rychnova nad Kněžnou a prohlídkou zámků v Rychnově 
a Častolovicích. 
25.října  uspořádali chovatelskou  zábavu  s  tombolou.  
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Tu noc bylo poničeno dopravní značení u silnice 
k Obyčtovu. Nezjištěný řidič ještě povalil a rozlá-     
mal mramorový kříž na křižovatce ke Kněževsi,         
tzv. Mičkův. Majitel Josef Hrbek jeho trosky odstranil. 
 Po 45 letech, svaz chovatelů v Ostrově, svoji 
činnost ke konci roku pozastavil. 
 Na bývalé skládce posypového materiálu „za 
mosty“ (za kapličkou), kde byla poslední dobou 
skládka pevného odpadu, bylo vysázeno 450 smrčků a 
50 boroviček. Zároveň byl vydán zákaz ukládat zde 
jakýkoliv odpad. Výsadbu provedli – starostka Dana 
Homolková, pracovník městyse Ladislav Cihlář a ně-
kteří členové zastupitelstva. 
Snad jen nejstarší pamětníci si vzpomenou, že zde na 
svahu mezi řekou a silnicí kdysi býval les a před 
výstavbou železnice byl obcí prodán „na stojato“. 
 
 
Počasí: 
 První týden ledna byl větrný, tvořily se závěje a 
teploty se pohybovaly od -6º C až do -9º C i ve dne. Po 
6.lednu se oteplilo. Únor byl beze sněhu a v některých 
dnech bylo i  17º C. 1.března v 11 hodin se přehnala 
bouře s vichřicí, deštěm a kroupami. Škody se projevily 
v dopravě, na rozvodech elektřiny a lesních porostech. 
Začátek   dubna   byl  chladný  se  sněhem.   Jaro  tento  
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rok prošlo, k radosti pěstitelů, bez ranních mrazíků. 
V létě pak bylo teplo i nad 30º C a sucho. Toto počasí 
vydrželo až do 13.září. Potom se ochladilo jen na 6 - 8º 
C ve dne a pršelo. V říjnu se oteplilo a v hojné míře 
rostly houby. Ochlazení o 10º C přišlo po 17.říjnu. Od 
21.listopadu začal padat sníh a tvořily se závěje. 
Teploty se pohybovaly ve dne na  2º C a v noci -3º C. 
Ve druhé polovině prosince se oteplilo ve dne  bylo až 
na  7º C. 
 
Statistika: 
 K 1.1.2008 je stav obyvatel – 919 osob, narodilo se 
12 dětí, zemřelo 5 spoluobčanů, 22 občanů se přistě-
hovalo, odstěhovalo se 12 občanů. Bylo uzavřeno 7 
manželství a  1 manželství bylo rozvedeno.  
K 31.12.2008  počítá Ostrov a Suky s 936 obyvateli.  
 
Různé: 
 Únorového dětského karnevalu, který pořádala 
základní škola, se zúčastnilo 158 dětí a 192 dospělých. 
Žáci základní školy připravili vánoční besídku pro 
občany. Konala se v kulturním domě a přítomným se 
moc líbila. 
 14.dubna 2008 uplynulo 60 let od doby, kdy byla 
poprvé otevřena mateřská školka. Původně byla umí-
stěna v čp.2(u Škaroupků). Prvním  zapsaným  žáčkem byl 
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Jiří Láznička (z čp. 99), toho času žijící v Kanadě. 
Správcem školky byl Ludvík Homolka, paní učitelkou 
Růžena Svobodová.  
 
           
                                    podpis 
                                            Homolková    
 
 
    Velké kulaté razítko            
                                            MĚSTYS  Ostrov n. Osl.        
 
 
 
 
 
 Zde zápisy v naší „Pamětní knize“ (kronice) končí.  
Text  je opsán tak jako v originále,  včetně dodržení  stránek 
a většinou i řádků. 
 
Dne 18.prosince 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 Uplynul již více než rok, kdy byla objednána vazba 
nové kroniky a zároveň restaurace obalu původní pamětní 
knihy. 26.srpna 2010 zaplatil OÚ za obě knihy se slevou 
z prodlení 2 420.- Kč  Knihařství Kubíčková Žďár nad Sáz. 
Zápis do kroniky za rok 2009 je zapsán již do nové kroniky. 
  
 Kroniku vede od roku 1970 kronikář Josef Šidlo. Jeho 
záznamy přepisuje do kroniky a PC manželka Eliška.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


