
 
 
  
 
 Uplynul již více než rok, kdy jsme objednali vazbu 
nové kroniky a zároveň renovaci obalu původní Pamětní 
knihy. 26.srpna 2010 zaplatil Úřad městyse Ostrov n. O.  za 
obě knihy se slevou z prodlení 2 420.- Kč Knihařství 
Kubíčková Žďár nad Sázavou.  
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.  
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 Veřejná  zasedání  zastupitelstva  městyse  se v  tomto  roce 
konala celkem 4 x. Zastupitelé na nich schválili: 
- částku 50 Kč za  1 m2 na výkup pozemků pro výstavbu čistič- 
ky odpadních vod. Prodávající souhlasili s podmínkou prodeje 
celých pozemků, nejen jejich části. 
- příspěvek 5 000 Kč pro sdružení Hospicové hnutí v Novém 
Městě n. M., které zajišťuje služby pro občany těžce nemocné a 
umírající. Dalších 5 000 Kč bylo schváleno pro Společnost pro 
odložené děti Praha s tím, že naše částka přispěje na BABY 
BOX v Jihlavě. 
- zprávu o hospodaření městyse za rok 2008. V účetních po-
ložkách auditor nezjistil nedostatky. 
- povolili výjimku pro místní základní školu. Pro malotřídní 
trojtřídní školy je stanoven počet žáků 42. V současné době ji 
navštěvuje pouze 40. 
- částku na provoz mateřské školy 460 000 Kč a základní ško-
ly 420 000 Kč. Zde jsou započteny státní příspěvky, které činí 
na jedno dítě 1 410 Kč. 
- nákup domu č. p. 109 se zahradou za 2 100 tisíc korun. 
Nemovitost bude v budoucnu využívána k rekreaci a případně 
další zástavbě (př. domova důchodců). 
- nákup pozemků, na kterém stojí autobusová čekárna od 
Úřa-du pro zastupování státu za 2 453 Kč. 
- provedení montáže plynového kotle, instalaci plynoměrů       
a výměnu radiátorů v domě  služeb. V  části prvního podlaží byl 
-  
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po nutných opravách zřízen byt, který bude pronajímán. Od no-
vého roku je v kadeřnictví zavedena nová služba pro občany. Pe-
dikúru a manikúru zde nabízí 1x v týdnu p. Svatava Tomanová. 
- provoz 2 hracích automatů restauraci Alvarez. 
- mimo každoroční příspěvek 10 000 Kč na pronájem ledové 
plochy na Zimním stadionu ve Žďáře n. S. ještě příspěvek ve výši    
3 000 Kč pro Hokejový klub Ostrov. 
- příspěvky do základních škol: Radostín n. O. pro 19 žáků      
(1 žák =  6 280 Kč)  celkem  119 300 Kč a Žďár n. S. kam  dojíždí 
34 žáci (1 žák = 7 953 Kč) tj. 270 400 Kč. 
- cenu vody stanovenou na 28 Kč za 1m3 pro r. 2010 až po 
přednesení roční zprávy provozovatelem místního vodovodu. 
- zrušení výjimek za nájem kulturního domu pro místní organi-
zace mimo „dětského karnevalu“ pořádaného základní školou a 
„vánočního turnaje“ ve stolním tenisu pořádaného Sokolem. Pů-
vodní záměr na snížení dalšího nájmu se nesetkal u organizací se 
zájmem zvýšit své aktivity, takže nemá opodstatnění. 
- za účelem provozování sportovních akcí v kulturním domě 
rozhodli zapůjčovat sál odpovědné osobě za 100 Kč na hodinu. 
- finanční částku 688 000 Kč na provedení prací v kulturním 
domě. Jedná se o výměnu dřevěných oken za plastová, položení 
nové podlahové krytiny a nový rozvod vody. Dalších 482 000 Kč 
na dokončení výměny oken a úpravu balkonu v mateřské škole. 
Zednické a úklidové práce prováděli zaměstnanci městyse, 
zastupitelé a občané. 
- rozpočet městyse na rok 2010 jako přebytkový. Příjmy činily   
8 354 tisíc korun a výdaje 6 992 tisíc korun. 

Pro  hlášení  místního rozhlasu složil  pan  Jaroslav Šimek ze  
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Březí n. O. znělku za 300 Kč. Městys tak vyřešil problémy s place-
ním poplatků autorskému svazu za používané produkce. 
 3. ledna se v Ostrově, na Sukách, Laštovičkách a v Sazomíně 
uskutečnila  Tříkrálová  sbírka. Pro oblastní charitu vykoledovaly 
4 trojice z Ostrova 39 246 Kč. 
 5. a 6.ledna se v obci konaly volby do Evropského parlamentu. 
 Po skončení celkové rekonstrukce budovy bývalé hasičské 
zbrojnice (u kostela), byla 1. února obnovena činnost místní kni-
hovny, kterou opět vede Ing. Alois Zapletal. V budově se ještě na-
chází sklad a archiv. 

Od května zaměstnává městys, v rámci veřejně prospěšných 
prací, 2 pracovnice z Ostrova na dobu 6 měsíců. Provádějí veškeré 
úklidové práce v budovách a na  veřejných  prostranstvích. Všech-
ny finanční náklady poskytuje Úřad práce Žďár n. S. 

Po přestavbě domu č.p. 24, vedle kina, otevřel 1.května nový 
obchod s motocykly a náhradními díly p. Václav Vojík ml. 
Na 4.prosinec svolali hasiči výroční valnou hromadu. Členové se 
schůze zúčastnili ve vycházkových uniformách. Již 19.ledna v 17 h 
vyjížděli naši hasiči se dvěmi vozidly k ohni do Nového Veselí, kde 
hořela hospodářská budova, obytné stavené se podařilo zachránit. 

 

Kostel: 
Ve druhé polovině března bylo dovezeno a postaveno okolo kostela 
trubkové lešení. Na krovech střechy byly vyměněny části starých 
dřevěných dílů. Původní malá věž byla rozebrána a nahrazena 
úplně novou konstrukcí, která byla vyzdvižena autojeřábem zpět  
na  své  místo. Nevyhovující  eternitová  střešní  krytina kostela 
byla nahrazena měděným plechem. 
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Venkovní omítka byla opravena a 2x natřena žlutou barvou. 
28.srpna bylo lešení odstraněno a v měsíci září a říjnu bylo okolí 
kostela uklizeno. Strop kostela byl zateplen. 
Státní dotace byly vázány na finance obce a církve. Obec se má 
podílet 20% nákladů, církev 30%. Na práce bedlivě dohlížely 
pracovnice památkového úřadu. Na celkové opravy byla poskyt-
nuta částka 637 000 Kč, z čehož 250 000 Kč dal Kraj Vysočina, 
Ministerstvo kultury 220 000 Kč a městys 167 000 Kč. O pouti, 
(26.7.), byla v kostele uspořádána peněžní sbírka na opravu chrá-
mu, která vynesla 86 393Kč. Přispívajícím poděkoval farář Fran-
tišek Koukal v kostele i v místním zpravodaji. Veškeré stavební 
úpravy byly odhadnuty na 2 500 000 Kč. 
 

Zvon: 
Zástupci ostrovských farníků oslovili firmu „Zvonařství Kadlec“ 
z Havelkova u Vsetína, aby pro náš kostel zhotovila další zvon do 
věžičky. Zvon, o hmotnosti 105 kg, byl odlit 20. června 2009 ve 14 
hod. Je zasvěcen sv. Pavlu a zní v tónině F. Materiál na něj čás-
tečně shromáždili farníci a dále byly použity zbytky odřezků mě-
děného plechu použitého ke krytí našeho kostela a kostela sv.Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře. Odlití zvonu bylo uhrazeno z pe-
něžního daru manželů Marie a Josefa Frendlovských z č.p. 1. 
V naší historii je to druhý zvon věnovaný touto rodinou. 

 

Společenská rubrika: 
Zlaté svatby v tomto roce oslavili manželé ze Suků: Marie a Fran-
tišek Trčkovi čp.12  a Zdeňka a Zdeněk Mattisovi čp.16. K padesá-
ti letům  jejich společného života jim gratulovali zástupci  městyse. 
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Pánové dostali láhev vína na zdraví, manželky  kytičku pro ra-
dost a oba poukázku na dárkový balíček v hodnotě 1 000 Kč dle 
vlastního výběru. 

2x v tomto roce se konalo vítání nově narozených občánků. 
Místní organizace rybářů ze Žďáru uspořádala 14. února 

velice oblíbený „rybářský ples“. 
Za velké účasti dětí a rodičů se také v únoru konal „dětský 

karneval“ pořádaný základní školou.  
21.3. uspořádal hokejový klub „sportovní ples“, kde byly vy-

hlášeny výsledky vesnické ligy v hokeji. Podávalo se 10 druhů jídel. 
Stavění a kácení máje, rozloučení s létem pořádali členové do-  

brovolných hasičů na výletišti u hasičské zbrojnice. 
14.listopadu se v kulturním domě v přísálí sešli na slavnostním 

posezení občané, kteří v r. 2009 oslavili svá životní výročí. Kulturní 
komise zajistila občerstvení a hudbu pro 40 oslavenců, kterým se 
tato akce líbila. 

Naše myslivecké sdružení pořádalo 28.11. tradiční „střelecký 
ples“ na němž nechyběla tombola. 

Rovněž v kulturním domě se 13.12. večer konalo představení 
s vánoční  tematikou. Celé představení, včetně  uvádění, bylo v re-
žii samotných žáků základní školy. Všichni se těšíme na jejich příští 
vystoupení. 

Ostrovský „zpravodaj“, který vydává městys, vyšel 3x. Jedno-
tlivá vydání jsou pořizována v počtu 350 ks výtisků. 

 

Sport: 
Prvního ročníku „lyžařské vyjížďky“ se  28.února  zúčastnilo asi 
padesát  lyžařů  z Ostrova.  Tratě  byly  upraveny sněžným  skútrem  
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z Radostína n.O., na jehož provoz městys finančně přispívá. Nepo-
vinné  zastávky na  trati s možností  občerstvení byly v restaura-
cích v Radostíně „Na hřišti“,  Krásněvsi „U Indrů“, Rousměrově 
na „Gerlindě“ a ostrovské restauraci „Alvarez“. 

Jaro se ohlásilo brzičko a tak mohli místní tenisté zahájit 
venkovní sezónu již 12.dubna o Velikonoční neděli. 

II. ročník turnaje v malé kopané obcí se tentokrát konal 
20.června v  Obyčtově  na hasičském  cvičišti u řeky Oslavy.  Na-
še družstvo zvítězilo nad soupeři z obcí Vatína, Hodíškova, 
Obyčtova a Sazomína. 

Hokejový klub Ostrov uspořádal 27. června „dětský sportov-
ní den“ na hřišti za hasičskou zbrojnicí. 

5. září se konal turnaj neregistrovaných hráčů v tenisové 
čtyřhře, který uspořádala TJ Sokol. Turnaje se zúčastnilo 14 
dvojic  do 40ti let a 7 dvojic  nad 40 let. Hrálo se na třech kur-
tech v Ostrově a na dvou kurtech v Radostíně. Finále do 40ti let 
vyhráli bratři Karáskovi, Josef z Ostrova a Ladislav z Pokojova 
nad Josefem Klusáčkem z Ostrova a Miloslavem  Invaldem z Kně-
ževsi. Ve finále nad 40 let zvítězili přespolní hráči z Přibyslavi a 
Hlinska. 
 
 

Připomínka: 
6. května 1909 byly Ostrovu povoleny dva výroční trhy neboli 

jarmarky. První v měsíci dubnu a druhý v listopadu. 
1. září 1939 byla zahájena stavba železnice i na úseku 

v Ostrově. 
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Počasí: 

Zima byla spíše mírnější do -6°C se sněhem do 25 cm. Na za-
hájení polních prací se čekalo do 5. dubna. Poté nastalo velké 
oteplení, v noci +5ºC  a ve dne +20°C. V květnu bylo teplo a při-
šly i přívalové deště a záplavy. V červenci bylo 14 dní chladno. Tím 
došlo k opoždění vegetace, která měla již velký náskok. V srpnu 
bylo velmi teplo a deštivo. 28. září byl poslední letní den a velké 
sucho. Na začátku října se prudce ochladilo o 15°C. 15. října na-
padalo 30 cm sněhu,  ten však do konce  měsíce roztál. Až do kon-
ce roku pršelo a byly plískanice. 

 
Statistika: 

K 31. 12. 2008 žilo v Ostrově a na Sukách 936 obyvatel. 
V roce 2009 se narodilo 14 dětí, zemřeli 4 občané, přistěhova-

lo se 12 a odstěhovalo 10 obyvatel. 
K 31.12.2009 je přihlášeno k trvalému pobytu v městysi a míst-

ní části  celkem 950 obyvatel, z toho je 5 cizinců. 
 

 
         
                                    podpis 
                                            Homolková    

Velké kulaté razítko 
MĚSTYS  Ostrov n. Osl. 
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Tento rok byl ve znamení voleb. 
 První volby do  Poslanecké sněmovny  Parlamentu 
ČR  se konaly 28. a 29. května. Občané městyse rozdali 
své hlasy politickým stranám takto: 
 
ČSSD   103 Věci veřejné   40 
ODS    79 SUVERENITA  13 
TOP 09    73 OBČANÉ CZ    7 
KSČM    69 ZELENÍ    6 
KDU ČSL   52 PIR´TSKÁ    3 
Strana práv občanů  STOP PRAVÝ BLOK strana 
ZEMANOVCI   46 SVOBODA OBČANŮ   1 
Voleb se zúčastnilo 501 občanů ze 741 oprávněných voličů 
zapsaných do volebních seznamů, což je 67,6 %. 
 V sobotu 9.ledna se konala již tradiční Tříkrálová sbírka 
Oblastní charity Žďár n. S. v Ostrově, na Sukách a Laštovič-
kách.  Ostrovští koledníci organizovali sbírku i v Sazomíně a 
ve Vatíně. I přes nepřízeň počasí vybrali 53 222 Kč. 
 7. dubna byl na zasedání zastupitelstva mimo jiné: 
- schválen zpětný odkup stavebního pozemku v novém sta-
vebním obvodu od majitele, který podle dohodnutého termínu 
stavbu domku nezahájil. Cena byla totožná, jakou zájemce 
původně zaplatil při jeho koupi. Parcela bude nabídnuta 
dalšímu zájemci s tím, že kolaudace novostavby bude 
provedena do konce listopadu 2011. 
 

         9 
 
 
 
 
 
 

- projednány a schváleny zprávy o hospodaření za rok 2009. 
-  schválen záměr na měsíční pronájem zemědělské usedlosti 
č.p. 109 na 5 000 Kč. 
 V dubnu byly kolem venkovních zdí nového hřbitova polože-
ny drenáže. Tímto opatřením by se měla dále snižovat hladina 
spodní vody na hřbitově. 
 Tradice pálení „čarodějnic“ nebyla obnovena. V čaroděj-
nických kostýmech šly děti z mateřské školy i se svými učitel-
kami průvodem obcí. Svojí kouzelnou návštěvou potěšily 
starostku na úřadu městyse, která je obdarovala sladkostmi. 
 Na dalším jednání 30. června 

- schválili zastupitelé darování pozemků od kraje Vysočina. 
Jedná se o pozemky pod budoucím chodníkem pro cyklisty a 
chodce, který by měl být vystavěn po pravé straně silnice ke 
hřbitovu. Příslušná dokumentace, včetně smluv s majiteli 
dotčených pozemků jsou zpracovány. Čeká se jen na vyřešení 
financování celého díla. 
- opět povolili výjimku z počtu žáků v základní škole pro 
školní rok 2010 – 2011. Jedná se o snížení počtů ze 42 na 37. 
- Schválili finanční příspěvek pro Jednotu Sokol na zřízení 
vrtné studny pro zavlažování sportovišť za kulturním domem. 

 O prázdninách v době od 9. do 13. srpna se konal v budově 
fary tzv. „příměstský tábor“.    Zúčastnilo se ho 17 dětí ve věku 
4 – 12 let. Různé výtvarné a sportovní činnosti a celou 
organizaci zajišťovaly paní Iva Bednářová a Romanie 
Siebenbűrgerová.   Všichni  se  stravovali  naproti   přes  silnici   
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V restauraci Alvarez. Mnohé děti i maminky by podobné 
aktivity nejen o prázdninách jistě uvítaly. 
 V průběhu letních měsíců 
- byl v kulturním domě vybudován nový výčep a provedena 
celková rekonstrukce rozvodů vody a sociálního zařízení.  
Oprava rozvodů vody a sociálního zařízení byla provedena i 
v mateřské škole, včetně bytu. 
- pokračovala oprava kapličky včetně terénních úprav. 
- budovali pracovníci městyse u jihovýchodní strany ha-
sičské zbrojnice hospodářský přístřešek jako sklad pro 
potřeby městyse. 
- byla vybudována další část chodníku před hlavním 
vchodem do kostela. 
- opraveny a vyčištěny nefunkční kanalizační vpusti. 
- hráškově zelenou barvou byla natřena fasáda autobusové 
zastávky. 
- provedena druhá etapa rekultivace skládky za želez-
ničním mostem, kde byly ještě vysázeny další smrky a bo-
rovice. 
 22. září představitelé městyse na veřejném jednání 
projednali a schválili uzavření smlouvy o účasti městyse na 
projektu „Sběrný dvůr Radostín nad Oslavou“. 
Dále bylo zastaveno vymáhání dlužné částky za pronájem 
ubytovny  od  Jiřího Čudana,  který zemřel  a  v  jeho  dědic-
tví vznikl dluh 1 380 tisíc korun. Dlužná částka není z čeho 
odepsat. 
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  Druhé volby v tomto roce byly komunální a konaly 
se  ve  dnech  15. a 16. října opět  v  zasedací  místnosti 
městyse. Do jedenáctičlenného zastupitelstva kandidovaly 
čtyři  volební  strany: Sdružení nezávislých kandidátů 
Ostrova n. O. s 11 členy, ODS s 10 členy, ČSSD s 5 členy a 
KDU-ČSL s 11 členy. Ve výpisech ze seznamu voličů bylo 
zapsáno 750 osob a z tohoto počtu odevzdalo svůj hlas 486 
občanů. Podle výsledků hlasování vzniklo nové zastupitelstvo 
v tomto složení:  Jan Pelikán s 297 hlasy, Ing. Petr Beneš se 
198 hlasy, Ing. Vítězslav Gregar se 187 hlasy, Jan Dvořák se 
169 hlasy za Sdružení nezávislých kandidátů. Mgr. Květa 
Frendlovská s 270 hlasy, Dana Homolková s 226 hlasy, Ing. 
Radomír Homola se 199 hlasy, Ing. Ludvík Martínek Ph.D. se 
181 hlasem za ODS. Ing. Marie Poulová se 118 hlasy, která 
rezignovala a na její místo nastoupila Dagmar Pálková se 
123 hlasy za ČSSD. Mgr. Jana Homolová se 133 hlasy a 
Anna Bartošová s 93 hlasy za KDA ČSL. Vzájemnou spo-
lupráci městyse s občany ze Suků zabezpečuje Jiří Pol, tak 
jako v minulém volebním období. 
 Na místě zničeného Mičkova kříže, mezi domy č.p. 16 a 
25, vysvětil 5. listopadu pan farář František Koukal nový 
křížek. Autorem kovové části kříže je Josef Klusáček ml., zdě-
né části Jan Dvořák ml. Na zhotovení tohoto díla se finančně 
podílela paní Marta Lukešová st. 
 Ustavující  zastupitelstvo se sešlo na svém prvním 
jednání  8. listopadu.  Hlavním  bodem   byla  volba   starosty,    
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místostarosty a předsedů výborů. Starostkou na další volební 
období  byla  opět zvolena  Dana  Homolková,  místosta-
rostou  Jan Pelikán. Novým  předsedou finančního  výboru  
byl zvolen  Ing. Ludvík Martínek Ph.D., předsedou kontrol-
ního výboru Ing. Petr Beneš. Dále zastupitelé projednali a 
stanovili odměny svým jednotlivým členům. 
 V měsíci listopadu bylo v kulturním domě zahájeno 
dvakrát týdně cvičení pro ženy a dívky se zaměřením na 
taneční aerobik s posilováním. Tato aktivita byla se zájmem 
přijata již v minulosti několikrát, avšak po krátké době 
postupně nadšení opadlo. 
 14. prosince se zastupitelé opět sešli, aby projednali a 
schválili rozpočet na rok 2011 jako přebytkový. V minulém 
volebním období bylo proinvestováno celkem 14 824 000 Kč, 
získané dotace činily 4 325 000 Kč. 
Dále ustanovili kulturní výbor, jehož předsedkyní se stala 
Mgr. Květa Frendlovská. 
- schválili členy jednotlivých výborů:  
do finančního Mgr. Janu Homolovou a Věru Pelikánovou, do 
kontrolního Ing. Vítězslava Gregara a Ing. Radomíra 
Homolu. V kulturním výboru bude působit Anna Bartošová, 
Jan Kříž ml., Dagmar Pálková, Mgr. Marie Svítilová, Eliška a 
Josef Šidlovi. 
- stanovili  poplatek  za  odvoz komunálního odpadu na 
rok 2011 ve výši 320 Kč za osobu a rok s  možností dvou 
splátek.  Pro podnikatele se poplatek nemění.  
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V  případě nezaplacení poplatku do konce měsíce splatnosti 
se  může  dlužník  vystavit  sankci  v  postihu  trojnásobku  
platby. 
- prodloužili smlouvu s provozovatelem obecního vodo-
vodu Fi NEMMOVI do 30. 6.  2015 za stávajících podmínek. 
Vodné na příští rok stanovili na 29 Kč za odběr 1 m3 vody. 
- Odsouhlasili finanční příspěvek na opravu Santiniho 
hostinec ve výši 167 000 Kč s tím, že poskytnuté peníze 
budou použity výlučně na opravu fasády. Ve stejné výši 
schválili příspěvek na opravu obvodových zdí kolem našeho 
kostela. 
 Velké úsilí v tomto roce bylo věnováno opravě věže u 
kostela. Ve  druhé polovině března bylo smontováno 
trubkové  lešení okolo věže. Tomu ještě předcházelo ne-
zbytné pokácení dvou lip v  těsné blízkosti věže. Práce na 
venkovních opravách byly zahájeny 10. dubna. První týden 
v květnu byla demolována plechová krytina věže i pod ní 
původní šindelová. Z vrcholu věže byla sejmuta báň 
s křížkem, které bylo nutné vyrobit nové. Střecha byla pobita  
deskami a  pokryta  měděným  plechem. Koncem  měsíce 
byly otvory pro ciferníky věžních hodin přezděny ze 
čtvercových na kulaté. 12. a 16. července bylo zdivo věže 
opatřeno dvojitým nátěrem žluté barvy. Poté byly osazeny 
nové ciferníky a rafikami. Následovala demontáž lešení mi-
mo dvou pater u základů věže, které bylo nutné ještě opravit. 
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V  sobotu  před  poutí  byly  dány  do  provozu  věžní  ho-
diny.  Staré okenice  byly  nahrazeny  novými.  Dokon-
čovací  práce  u  paty  věže  byly spolu s  rozebráním   le-
šení  hotovy  do konce září. Náklady  na  výměnu  částí  kro-
vů a nové krytiny byly 417 600 Kč, výměna  ciferníků   ho-
din stála 15 000 Kč a fasádní barva 47 763 Kč. Celková 
suma činila 480 363 Kč. Městys Ostrov nad Oslavou po-
skytl na tyto opravy finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč, 
Ministerstvo kultury ČR 127 000 Kč. Dalších 31 500 Kč 
bylo vybráno od občanů při sbírce v ostrovském kostele o 
pouti. 
 Tak jako minulém roce, tak i letos byly zaměstnány u 
městyse 2 ženy a 1 muž v rámci veřejně prospěšných prací 
schválených a poskytnutých z Úřadu práce Žďár nad 
Sázavou. Pro obec je to významná pomoc. 
 Na  podzim  byly, při  cestě k podniku Korekt, pokáce-
ny staré topoly a jejich kmeny městysem odprodány. 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů:  
- k měsíci dubnu poskytl sbor městysi část splátku dluhu 
na úhradu nové automobilové stříkačky CAS 15 MAN, 
částku 794 000 Kč a do konce roku dalších 63 000 Kč. 
- 22. dubna nacvičovali plnění hasícího letadla vodou na 
travnatém letišti v Sazomíně. 
- 29. května se konalo tradiční kácení  máje s  posezením  
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- na výletišti. Tento rok však počasí zábavám pod širým 
nebem vůbec nepřálo. 
- v sobotu 5. června uspořádali okrskovou soutěž.  I přes 
to, že předešlé dny pršelo, se jim podařilo dodržet regulérní 
podmínky pro závod. Soutěže se zúčastnilo 17 hasičských 
družstev. 
- v měsíci  srpnu uspořádali na hřišti ukázku hasičské 
techniky pro děti z příměstského tábora a ostatní mládež. 
Přistavili 1 hasičské auto a vzali děti na prohlídku 
„hasičárny“. Přijela i dvě hasičská vozidla ZHS ze Žďáru n. 
Sáz.  Členové zásahové jednotky předvedli hašení pomocí 
hasící pěny, ze které vytvořili kopec. Mládež měla o zábavu 
postaráno. 
- počátkem měsíce září bylo, po dlouhé době, opět 
založeno   družstvo  žen,   které  se  již 11.  září,  společně   s 
družstvem   mužů,  zúčastnilo  7. ročníku   Memoriálu   Ja-
na   Dřínka  ve   Žďáře  nad Sázavou. O  prvenství  bojo-
valo devět  družstev  žen a 21 družstvo mužů. Děvčata 
skončila na druhém  místě  se  ztrátou  dvě sekundy za 
vítězkami z  Hamrů  nad  Sázavou. Je nutno dodat, že 
výsledný čas našich žen byl lepší, než  časy více jak polovi-
ny družstev mužů. V silné konkurenci obsadili naši muži 10. 
místo. 
- valná hromada hasičského sboru se konala 19. 
listopadu v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. 
- 27. listopadu   rozsvítili  hasiči  vánoční  strom.  Přidali  
-  
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nové osvětlení, na jehož zakoupení přispěl ze svého rozpočtu 
i úřad městyse 
- poslední výjezd zásahového družstva v tomto roce byl 
28. prosince do Slavkovice k požáru kravína. 
 
 
Myslivecká společnost: 
 Ke konci roku má společnost 14 členů. Devět z Ostrova, 
dva ze Suků, dva z Vatína a jeden ze Žďáru n. Sáz. 
Předsedou společnosti je Jan Paul, hospodářem Rudolf 
Jurek, oba z Ostrova. Revizní komisi vede Ing. Libor 
Sobotka z Vatína, o pokladnu se  stará Vlastimil Mach a 
zapisovatelem je Ing. Jiří Pejchal, oba z Ostrova. Hon na 
zvěř  uspořádali  myslivci 20. listopadu, při něm střelili 
sedm divokých kachen a tři zajíce. Ulovené trofeje byly 
použity do tomboly na tradiční „střelecký ples“, který se 
konal 27. listopadu v kulturním domě za účasti 450 
návštěvníků. Jinak se myslivci, během roku, pečlivě starají o 
svoji honitbu. 
 
Počasí : 
 Během ledna napadalo až půl metru sněhu a mrazy 
dosahovaly přes 25° C. Obdobné počasí bylo i v měsíci 
únoru. V březnu mrazy mírně polevily. V noci ze 14. na 15. 
března se přihnala bouřka s blesky a napadalo 10 cm 
nového sněhu. Poté se oteplilo až na 16° C. 
Jen velice vzácně jsme si tuto zimu užili slunečných dnů. 
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Jaro přicházelo pomalu, a tak ještě 22. dubna byly ráno 
naměřeny  -4° C.  Měsíc květen byl proměnlivý a chladný. 
Ke  konci  měsíce  stouply  teploty v noci okolo 5° C a ve 
dne 11° C za stálého deště. Poslední červnový týden se 
značně oteplilo na více než 30° C a pro změnu bylo zase 
velké sucho. Toto počasí trvalo až do 7. července, kdy se 
přihnaly přívalové deště s bouří a krupobitím. Koncem 
měsíce se ochladilo na 15° C a nadále pršelo. V závěru 
listopadu napadalo 30 cm sněhu. Sněhová nadílka zcela 
omezila silniční dopravu. Na Vánoce sníh téměř roztál.  
Pro zemědělce a zahrádkáře to nebyl úrodný rok. 
 
Statistika za období od 1. ledna do 31. prosince 2010 : 

- narodilo se 14 dětí (8 děvčat a 6 chlapců) 
- přistěhovalo se 15 občanů (10 žen a 5 mužů) 
- zesnulo 10 občanů (5 žen a 5 mužů) 
- odstěhovalo se 19 občanů (10 žen a 9 mužů) 
Ze statistiky vyplývá, že se městys rozrostl o 29 občanů, 

z toho 18 žen a 11 mužů. Na druhé straně ubylo rovněž 29 
obyvatel jen s tím rozdílem, že z tohoto počtu bylo 15 žen a 
14 mužů. 
Konečný počet obyvatel v městysi, včetně místní části Suky, 
je 951. 
Poslední č.p. 323 bylo přiděleno PNEUSERVISU. 
 
                                    podpis 
                                            Homolková    

Velké kulaté razítko 
MĚSTYS  Ostrov n. Osl. 


