
Zpravodaj pro Městys Ostrov nad Oslavou
 a místní část Suky
Červenec 2016



Informace zastupitelstva m styse  
Ostrov nad Oslavou  

 
K dnešnímu dni je na istírnu odpadních vod napojeno cca 280 ísel 
popisných. Žádáme vlastníky nemovitostí, kte í se doposud nenapojili, aby 
tak u inili co nejd íve nebo sd lili písemn  d vod pro  svoji nemovitost na 
OV nemají napojenou. Je porušován zákon o odpadních vodách, kdy je 

vlastník nemovitosti povinen doložit jakým zp sobem likviduje odpadní 
vody. 

 
Žádáme ob any, kte í do dnešního dne nedodali na ú ad m styse Smlouvu o 
dodávce vody a o odvád ní odpadních vod, aby tak u inili nejpozd ji do 
konce m síce srpna.   
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V ervnu letošního roku byla vybudována místní komunikace v lokalit  „Ke 
Kotlas m“. Stavbu provedla firma Colas Ž ár nad Sázavou. 

 
 

V sou asné dob  se provádí oprava st echy a fasády na Základní škole v 
Ostrov  nad Oslavou, ve výb rovém ízení byla vybrána firma Pavel B ezka. 
Oprava bude provedena b hem letních prázdnin, náklady na opravu st echy 
a fasády budou hrazeny z rozpo tu m styse, m stys požádal o dotaci z 
Programu obnovy venkova. 

 
 
Zpracovává se projektová dokumentace na opravu chodník  u hlavní silnice 
sm r Ž ár nad Sázavou a vybudování nových chodník  sm r od kostela k 
Oby tovu a k Bohdalci.  
Na tyto akce bude m stys žádat o dotaci Státní fond dopravní 
infrastruktury. 
 
 
Zastupitelé d kují ob an m, kte í udržují nezištn  zelené plochy a 
chodníky v majetku m styse p ed svými rodinnými domy. 

 
 

P ipomínáme ob an m, že do konce m síce zá í musí být zaplacen poplatek 
za odvoz komunálního odpadu. 
 

 
starostka a místostarosta 

 
 

SD LENÍ FIRMY ODAS                                                       
 
V poslední dob  se množí p ípady p et žování nádob ur ených na odkládání 
odpad . Toto p et žování bývá plošn  spojené s jarním úklidem, kdy 
v popelnicích kon í zbytky po úklidu okolí dom , a  už to jsou smetky, kamení, 
hlína, bioodpad, atd. V pr b hu roku pak n kte í obyvatelé ukládají do popelnic 
stavební odpad.  
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Popelnice jsou nádoby ur ené pro ukládání sm sného komunálního odpadu, což 
jsou zbytky odpadu z provozu domácností po vyt íd ní všech odd len  sbíraných 
složek. Pokud je v nádob  uložen odpad, který by mohl poškodit svozovou 
techniku, posádka ji nemusí vyvézt a uv domí majitele nádoby. 
 
Nádoby mají svou nosnost, která je výrobcem ur ena na: 

plastová popelnice 120 l – 60 kg 
plastová popelnice 240 l – 110 kg 
kontejner 1100 l – 360 kg 

 
V p ípad  p etížení dochází k jejímu poškození (prasknutí nádoby, ulomení 
záv sných ástí, ...), za které však naši zam stnanci nenesou zodpov dnost. 
 
Ke stejnému poškození dochází i u nádob na biodpady. Mokrá tráva je t žká a 
pokud je v nádobách zhut ována, op t jsou nádoby p et žované, praskají, pop . 
se u nich vylamují kole ka. 
 
Prosíme Vás o dodržování pravidel pro ukládání odpad . 
 

Iva Zeroniková 
Manažer firmy 

 
 

Kulturní výbor informuje 
 
CIRKUS PACIFIC p ijal pozvání Kulturního výboru a dne 4. kv tna od 17 hodin 
uspo ádal na místním h išti za hasi skou zbrojnicí své p edstavení. Za hojné 
ú asti malých i velkých divák  se p estavili artisté, cvi ená zví ata, nejv tší bílý 
had v eské republice, klauni, vrha i nož , akrobaté i kouzelníci. Diváci mohli 
rovn ž shlédnout oh ovou show. 
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Konec druhé sv tové války a osvobození naší vesnice od fašismu jsme si 
p ipomn li dne 9. kv tna položením kv tin k pomník m padlých ostrovských 
spoluob an  p ed základní školou. Uct ní této památky se ú astnila paní 
starostka Dana Homolková a lenky Kulturního výboru paní Eliška Šidlová a Kv ta 
Što ková. 
 

 
 

 
LOU ENÍ SE ŽÁKY 

 
Tak, jako v p edchozích letech, p ipravil i letos Kulturní výbor pro d ti, které 
v letošním školním roce opustili místní základní a mate skou školu dáre ky na 
rozlou enou.  
 
 
S deseti školáky, kte í opustili pátou t ídu místní základní školy, jsme se rozlou ili 
p knou knihou a pop áli jim, aby se jim v jejich nové škole líbilo, aby na nové 
škole našli dobré kamarády a aby poznali hodné pány u itele a paní u itelky.  
 
 
Patnácti budoucím prv á k m jsme na cestu do školních lavic p ipravili praktický 
dárek v podob  školních pot eb (box na sešity, pastelky, vodové barvy a 
plastelínu), které budou od 1. zá í dozajista pot ebovat. I jim jsme pop áli, aby 
se jim ve škole líbilo.    
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SETKÁNÍ RODÁK  
 
 
Vážení spoluob ané,  
 
 
velice d kuji Vám všem, kte í jste reagovali na výzvu Kulturního výboru 
v p edchozích zpravodajích a p edali jste nám kontakty na své p íbuzné a známé – 
ostrovské rodáky.  
 
 
I p es Vaši pomoc se nám dosud poda ilo shromáždit kontakty pouze na malé 
množství našich rodák , a proto se na Vás op tovn  obracím s prosbou, abyste 
Kulturnímu výboru poskytli kontakty na Vás samotné i na své p íbuzné 
(sourozence, d ti, vnuky, pravnuky, rodi e, prarodi e, tety, strýce atd.), 
kte í se v Ostrov  n. O./na Sukách narodili, nebo zde m li své první bydlišt . 
Prosím i o údaje za osoby, které v Ostrov  i na Sukách stále žijí! 
 
 
Kontakty na rodáky prosím p edávejte prost ednictvím e-mailu: 
obec.ostrov@tiscali.cz, k.frendlovska@seznam.cz nebo p ímo na ú adu 
m styse, a to v následující podob : 
 
 

íslo popisné domu, z n jž rodák/rodáci pochází, jména, p íjmení a roky 
narození všech osob, které z tohoto domu pochází a které se v Ostrov  
n. O./na Sukách narodily, nebo zde m ly své první bydlišt , a kontaktní 
poštovní i e-mailovou adresu (kam budeme moci zaslat pozvánku na 
setkání rodák ).  

 
 
P edem Vám d kuji za Vaši pomoc.  
 
 
V letošním roce se nám setkání rodák  sice s ohledem na výše uvedené nepoda ilo 
uspo ádat, ale z stáváme optimisty a v íme, že když nám pom žete a p edáte 
nám kontakty na své p íbuzné a známe, tak budeme moci setkání rodák  
uspo ádat v p íštím nebo následujícím roce. 
 
 

Kv ta Što ková, p edsedkyn  Kulturní výbor M styse Ostrov nad Oslavou 
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VÍTÁNÍ OB ÁNK  
 
V ned li 5. ervna ve 13 hodin paní starostka Dana Homolková spolu s p edsedkyní 
Kulturního výboru Kv tou Što kovou v zasedací místnosti místní hasi ské zbrojnice 
op t vítaly nové ob ánky. Do ad ostrovských ob an  byla slavnostn  p ivítána t i 
d v átka a šest chlapc . Jednalo se o: 
 

Marii POHANKOVOU,  
Václava VOJÍKA,  
Josefa BLAHU,  
Ji ího KUKEN ,   
Simonu JAKEŠOVOU,  
Týnu K ÍŽOVOU,  
a poprvé v historii naší obce byla do našich ad p ivítána troj átka – t i 
chlapci – Patrik, Št pán a Kryštof VRTÍLKOVI.  
 

D kujeme všem rodi m, kte í p ijali naše pozvání a této malé slavnosti se 
zú astnili. Pod kování pat í také žák m místní základní školy i jejich u itelkám za 
p ipravený kulturní program. 
 

 
na fotce troj átka se starší sest i kou a rodi i 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 
K významným životním výro ím jsme gratulovali: 
 

v dubnu 
   - paní Bohuslav  BRUNSTOVÉ a  
   - panu Vladimíru HAVELKOVI, 
 
 

v kv tnu  
  - paní Emilii VESELÉ,  
  - paní Milad  KOVÁ OVÉ,  
  - panu Miloslavu FILIPOVI ze Suk  a  
  - paní Olze ŠÍMOVÉ ze Suk , 
 
 

v ervnu 
- panu Ladislavu CIHLÁ OVI,  
- paní Ann  HUMLÍ KOVÉ a  
- paní R žen  FIALOVÉ, 
 
 

v ervenci 
- panu Jaroslavu PELIKÁNOVI, 
- panu Stanislavu BADALÍKOVI a 
- paní Ludmile FIALOVÉ. 

 
 

Všem našim milým oslavenc m p ejeme ješt  jednou 
vše nejlepší a ze všeho nejvíc pevné zdraví. 

 
 
 
 

POSLEDNÍ ROZLOU ENÍ 
 

Dne 30. dubna jsme se ve smute ní síni na místním h bitov  naposledy 
rozlou ili s naší zesnulou spoluob ankou – paní Ludmilou HAM ÍKOVOU. 
Po smute ním ob adu byla uložena do rodinného hrobu na místním 
h bitov . 

 
V pátek 17. ervna se v kostele sv. Jakuba v Brn  konala mše svatá za 
zesnulého ostrovského rodáka, pana fará e R. D. Josefa VÍTKA. Jeho 
ostatky byly uloženy do kn žského hrobu na Úst edním h bitov  v Brn . 

 
Up ímnou soustrast všem poz stalým 
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ST ÍPKY Z HISTORIE 
 
 
Rekonstrukce železnice 
 
Rekonstrukcí našeho železni ního viaduktu byla 30. zá í 2015 ukon ena generální 
p estavba úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou na železni ní trati Brno 
– Havlí k v Brod. Tento most pat il p i výstavb  ješt  do stavebního úseku . 6 
Sklené – Ostrov nad Oslavou.  
 
P vodní stavbu provád la firma Dr. K. Skorkovský akciová spole nost, SKLENÉ, 
pošta Horní Bory, MORAVA. Její sídlo se nacházelo na prostranství mezi 
Rousm rovem a Skleným u odbo ky na cestu ke Sklenskému rybníku s místním 
názvem „brab árna“. Nyní se zde nachází domky. 
 
Pozemky pro vyty ení dráhy byly uvoln ny 1. 9.1939. Byly vyvlastn ny podle 
zákona z roku 1878 „o vyvlastn ní k ú el m vybudování a provozu drah“. Stavba 
úseku . 6 ze Skleného do Ostrova na našem katastru byla provád na podle 
podrobného návrhu schváleného „politickým pochozím a vyvlast ovacím ízením“, 
které se konalo 17. 10. 1940. 
 
Stavba železnice velice zm nila okolí obce. Byly postaveny nové úseky silnic – do 
Oby tova, Bohdalce, na Laštovi ky a k ostrovskému nádraží. 
 
 
Silnice Ostrov – Oby tov 
 
Zastupitelé obce žádali 30. 1. 1941 železni ní stavební správu ve Velkém Mezi í í 
o zasypání a vyrovnání území mezi zrušenou silnicí Ostrov – Oby tov a novou 
silnicí. Na to p išla odpov , že železni ní stavitelství má povinnost vykonat 
práce uložené ustanovením komise a tento požadavek není mezi nimi uveden 
„leda, že byste náklad na zavezení a vyrovnání mezi ob ma silnicemi uhradili ze 
svého“. Jednalo se až o 4 000 m3  materiálu „bude-li p ebyte ný“ a o p íkop 
opat ený dlažbou na cementovou maltu v délce asi 140 metr . Celkové náklady na 
zmín nou úpravu byly vy ísleny na 83 000 korun. K zasypání tohoto prostoru 
pozd ji stejn  došlo. S majiteli t chto zasypaných pozemk  pod navážkou, které 
nebyly vyvlastn ny podle železni ního zákona, nedošlo k žádnému narovnání. 
Pozd jší stavebníci si vykoupení pozemk  vy izovali jednotliv . 
 
V dubnu 1949 požadovali zástupci našeho národního výboru editelství drah v Brn  
o ponechání silnice Ostrov – Oby tov v p vodním stavu. V odpov di z 30. kv tna 
téhož roku bylo mimo jiné uvedeno, že „silnice k ížila by dráhu p ed viaduktem 
podjezdem dlouhým asi 40 metr  ... stavební náklad by byl asi o 6 milión  vyšší 
oproti schválenému projektu ... místo p vodní silnice jest již z v tší ásti 
zasypáno ... Vámi požadované ešení jest hospodá sky neú elné ... podle 
p edb žných informací má být jmenovaná silnice p e azena do vyšší t ídy státních 
silnic“. 
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Silnice sm rem k Bohdalci 
Podle schváleného projektu ze 17. 10. 1940 m la být tato silnice v úseku Polák 
p eložena do 20. 3. 1946. Ministerstvo dopravy nechalo po p ezkoumání 
vypracovat nový podrobný projekt silni ní p eložky a prodloužilo stavební lh tu 
do 31. prosince 1949. Dodate nou „politickou poch zku a ízení vyvlast ovací“ 
provád l v Ostrov  a Oby tov  15. 9. 1948 Brn nský zemský národní výbor. 
Z jednání, tak jako d íve, byly vylou eny otázky soukromoprávního rázu a „všeliké 
právní nároky, které se týkají odškodn ní v d sledku vyvlastn ní“. 
 
 
P ípisem ze dne 6. 9. 1948 od zemského výboru bylo naší obci sd leno, že 
z d vodu reorganizace služby u zemského výboru se komise odro uje na neur ito. 
Nový termín pro p evzetí pozemk  na p eložku silnice se však konal již 26. íjna. 
Pozemky pro stavbu železnice byly definitivn  odevzdány k „omezníkování“ již 
26. ervna 1947. Zápis podepsal za MNV Josef Pokorný. 
20. 11. žádala železni ní stavební správa p edstavitele naší obce o citované 
vyhlášení: „Nepovolené odebírání písku z výkopu v míst  zvaném Polák vpravo 
silnice bude p ísn  stíháno“. Ješt  týž m síc dostala obec povolení k odb ru 
tohoto písku a to za úplatu 20 K  za 1 m3 (ten byl pravd podobn  použit p i 
stavb  bytového domu . p. 146). 
 
 
Stavbu úseku . 7 provád la firma Ing. J. Záruba – Pfeffermann a. spol., SAZOMÍN 
– p. pošta a stanice ur ení, M sto Ž ár nad Sázavou, Telefon Oby tov 2. 
U této firmy pracovalo nap íklad v zá í 1947 – 59 slovenských d lník  z okresu 
Krupina z obcí Vyškovce, Bielovce, Loutov, Prešelany, Domandice nebo Dolné 
Semerovce. Území t chto obcí bylo po 2. sv tové válce navráceno od Ma arska ke 
Slovensku ( eskoslovensku). Ú edn  byli tito pracující ob ané uvád ni jako „re - 
Slováci“ a museli mít potvrzení, že nejsou vyst hovalými Ma ary. Firma je 
p ihlašovala u policejního a zásobovacího odd lení MNV v Ostrov  n. Osl.  
 
 
Pracovníci odd lení vydávali firm  pro „re - Slováky“ stravovací poukázky, 
šatenky, poukazy na pracovní obuv a ku ivo. D lníci se na tyto poukazy stravovali 
v táborové kuchyni, což byla d ev ná budova na hranicích ostrovsko – 
sazomínského katastru. Jako školáky nás zde, p i výlet  na Louperek, pohostili 
zdarma limonádou „švastalkou“. Ješt  dlouho po dostavb  dráhy se sem jezdilo 
pracovat na pole „u kantýny“. Dnes zde stojí p ebudovaná rekrea ní chata. 
 
 
Ku áci, kte í dostávali poukázku k odb ru tabákových výrobk , m li nárok na 110 
tabákových jednotek na t i týdny. Jednotka se po ítala: 5 cigaret za jeden 
doutník, jedna cigareta za 1 gram cigaretového tabáku nebo t i cigarety za 5 
gram  dýmkového tabáku. 
 
V lét  1947 žádala firma ob any, prost ednictvím obecního ú adu, aby do 20. 
srpna ze skládek humusu okolo t lesa stavby, odstranili veškerou zem d lskou 
kulturu, kterou tam oseli a osázeli bez povolení stavebníka. Vyzvali také majitelé 
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polí, kte í humus rozprost eli na svých polích „aby tento též do stanoveného 
termínu“ uložili na hromady p i okraji pole tak, aby to odpovídalo množství 
humusu uloženého p i skrývce podloží t lesa dráhy. Upozornili ob any, že po 
mnoha zákazech pastvy zví ectva na skládkách humusu a svazích dráhy, bude tato 
innost po tomto vyhlášení p edána k trestnímu ízení SNB. 

 
 
V listopadu žádali zástupci místního národního výboru stavební firmu o povolení 
bezplatného odb ru kamene z výkopu stavby dráhy v množství 150 m3. Po 
souhlasu bylo možné odebrat kámen z ela násypu u viaduktu s podmínkou, že 
stejné množství násypového materiálu tam obec musí dovézt. Kámen byl použit 
na stavbu bytového domu . p. 146 (místní název „jednotky“) jehož vlastníkem 
byl do roku 1972 místní národní výbor. P vodních 5 byt  bylo tehdy prodáno 
ty em zájemc m. 

 
 
18. listopadu 1948 žádala stavební firma obecní zastupitele, aby oznámili 
ob an m, že po dobu 14 dn  bude p erušena veškerá doprava v partii pod 
viaduktem (pod Oby tov) za ú elem výstavby náhradní cesty (79 km železnice od 
Brna). Již rok p ed tím, byly obci p edány soub žné cesty s železni ním náspem. 
Jejich p evzetí podepsal místop edseda MNV František Dvo ák a len MNV Josef 
Frendlovský. 
 
 
P i výkopu prostor vlakového nádrží bylo vyt ženo menší množství rudy – 
magnetovce. Je to hornina s obsahem 50 – 70 % železa. P ichytí se na ni magnet a 
d íve se jí íkalo temnorudek. N kolik balvan  nám zanechali pracovníci u 
železni ního mostku u silnice vedoucí do Oby tova. 
 
 

Za kulturní výbor p ipravili: Kv ta Što ková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo 
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Výbor pro volný as 
 

FLORA OLOMOUC 
 
V sobotu 23. 4. 2016 jsme jeli na zájezd na Floru Olomouc. Letos se konal 37. 
ro ník. Celá výstava byla zam ená na oslavu 700 let výro í od narození Karla IV., 
emuž odpovídala i bohatá tematická výzdoba.  

 
Zájezdu se zú astnilo 35 lidí. Náklady na autobus 10200,- K , z obecního rozpo tu 
se uhradilo 2750,- K , ú astníci  p isp li ástkou 7450,- K . 

Jana Tlustá 
 

 
AROD JNICE 30.4.2016 

 
V letošním roce jsme podruhé po n kolika 
letech po ádali tradici „Pálení arod jnic“. 
 
 
Akce se konala za hasi skou zbrojnicí od 
18.30 hodin. Po ádala ji mládež z naší 
vesnice „Mladí svišti“ (spolek založen 
Valerii Pelikánovou v letošním roce, 
v sou asné dob  má cca 15 len  – ve 
v kovém rozsahu 15 až 20 let) a za podpory 
obecního ú adu. 
 
 
Ú ast  byla velmi bohatá- akci navšívili 
ob ané všech v kových kategorii, což nás 
jako po adatelé velmi pot šilo. Nejv tší 
radost z pálení m ly samoz ejn  d ti. 
Mládežníci si pro n  nachystali 
AROD JNICI, malý ohe  na opékání párk , 

sout že a ob erstvení. 
 
Bezchybný podpal arod jnice zajistili lenové Sboru dobrovolných hasi , kte í 
bedliv  pozorovali i další pr b h pálení oh .  
 
Dosp lým návšt vník m na záv r akce zahrál na kytaru velmi p kn  Josef 
Klusá ek a Ji í Tlustý. 
 
Myslím, že se znovu  tato jarní tradice  vyda ila a mám velko u radost, že se  
všichni  p íjemn  pobavili. 
 
 
Výd lek z ob erstvéní bude použit na sportovní aktivity našich mládežník .  
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Velké pod kování pat í:  
Obecnímu ú adu za podporu  
Mádežník m za aktivní p ístup  
Našim hasi m za precizní dohled nad akcí 
Panu Petrlíkovi za technickou pomoc p i stav ní arod jnice 
Josefu Klusá kovi a Jí ímu Tlustému za doprovod na kytaru  
 

 
 

ROZLOU ENÍ SE ŠKOLOU 
 
 

Dne 25.6.2016 se konal 
již t etí ro ník 
„Rozlou ení se školou“. 
 
Tentokrát jsme se sešli 
u „Malého louperka“ 
v 15 hod.  
 
D ti si užily tábornické 
sout že za sladkou 
odm nu a na konci je 
ekal párek s p ílohou. 

Vzhledem tomu, že nás 
v tento den spalovalo 
velmi horké po así, 
dostavilo se asi 20 
nejodvážn jsích d tí.  

 
Bylo to ale i tak velmi p íjemné odpoledne, v chládku lesa.  

               
Za Výbor pro volný as Valerie Pelikánová 
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Školní okénko 
 
Ub hly další t i m síce a jsme tu op t s novinkami z naší školy. Od b eznové 
sout že Všeználek se udála na naší škole ada zajímavých v cí.  
 
V pátek 18. b ezna jsme se sešli už pon kolikáté u akce Celé esko te d tem. 
Tentokrát nám etla naše bývalá žákyn  Jana Hemzová. Bylo to velmi p íjemné 
setkání d tí i dosp lých s knížkami.  
 
 
Za dalším zážitkem jsme  vyrazili až 
do Brna do Janá kova divadla na 
balet Sn hurka. Nastrojili jsme se, 
vešli do krásných prostor budovy 
divadla a nechali se vtáhnout do d je 
krásné Sn hurky, zlé královny, sedmi 
trpaslík  a spousty lesních zví átek.  
         
 

 
 
Na program Pta í íše do ekologického 
centra Baliny u Velkého Mezi í í jsme se 
vydali získávat informace o našich malých 
i velkých ope encích 30. b ezna. 
Poznávali jsme hlasy pták , pomáhali jim 
stav t hnízda a zkoušeli si, jak t žké je 
zobákem nakrmit mladé. 
 
 
  

27. dubna jsme p i sb ru starého papíru op t trhali rekordy. Žáci celkem za tento 
školní rok nasbírali neuv itelných 7,8 t starého papíru. 
 
         
 
Hudební program o kyta e a flétn  se 
zajímavými p íb hy o nástrojích a 
hudebnících nám až do školy p ijeli 
p ehrát a p evypráv t u itelé ze ZUŠ ve 
Velkém Mezi í í. 
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V kv tnu jsme op t 
vyrazili za kulturou, 
tentokrát do DDM ve 
Ž á e nad Sázavou na 
Staré pov sti eské. Pan 
Jirásek nám hlasem pana 
P eu ila p evypráv l ást 
ze svých pov stí, d ev ní 
herci p íb hy zahráli a 
tomu všemu dávala ád 
paní Jirásková v podání 
Evy Hruškové.  
          

 
Žáci 3. – 5. ro níku jeli v rámci významného výro í do Nového M sta na Morav  
dozv d t se n co zajímavého o život  našeho nejvýznamn jšího panovníka, Karla 
IV.  
 
 
10. kv tna jsme se všichni jeli vzd lávat 
tentokrát v oboru astrologie. Zajímavé 
programy nás provedly Slune ní 
soustavou, seznámily nás se 
souhv zdími, planetami a vysv tlily, jak 
to vypadá na Severním a Jižním pólu. 
Venku p ed planetáriem jsme si pak 
vyzkoušeli gravitaci na n kterých 
planetách a prohlédli si dalekohledem 
oblohu. 
 

 
Za átek ervna byl ve znamení 
pravidel silni ního provozu, cyklistiky a 
správného vybavení každého cyklisty. 
V areálu dopravního h išt  ve Ž á e 
nad Sázavou si žáci 1. – 3. ro níku 
vyzkoušeli roli chodc , cyklist  i 
jezdc  na kolob žkách.  
         
 
 
 
 

Žáci naší školy p ivítali již tradi n  pásmem básni ek, písni ek a skladeb na flétny 
naše nové ob ánky. Také country kroužek nezahálel. Vystoupením na Rodácích v 
KD Pavlov i vystoupením na Dni otev ených dve í v Tokozu ve Ž á e nad Sázavou 
reprezentovali žáci naši školu na výbornou.   
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A 8. ervna dlouho o ekávaný výlet 
do Ratibo ic nezklamal! Krásné 
po así jen zvýšilo intenzitu našeho 
zážitku z Babi ina údolí. Babi ka 
s d tmi nám povypráv la kousek 
p íb hu, v Ratibo ickém zámku nás 
uvítal lokaj Leopold a služebná 
Poldinka a u Viktor ina splavu si 
mohli unavení výletníci namo it 
nohy v místech, kde si je má ela 
kdysi i ona. Ve mlýn  nám 
mlyná ka s chasníky a d ve kami zatan ili a nabídli erstvé buchty. Potom jsme 
p ed zámkem povypráv li zážitky reportér m z TV Barrandov a plni dojm  se 
vydali zp t k domovu.  
 

        Pasováním letošních prv á k  na 
tená e  jsme zakon ili, co se akcí tý e, 

tento školní rok. Všech deset d tí bylo 
slavnostn  uvedeno do ádu tená  
rytí em Fragmentem z Pisálkova a jeho 
chotí. Odnesly si krásnou knížku na 
památku a Certifikát tená e.         
 
Krásné a pohodové léto vám všem p eje ZŠ 

v Ostrov  nad Oslavou  
 

Z mate ské školy 
Interaktivní vzd lávací workshop " Starosti v elky Zuzky" 
14.4. nám t ídu provon l sladký med i pravý v elí vosk. Formou pohádky se d ti 
dozv d ly spoustu nového o v elkách, o fungování jejich spole enstva, o 
sociálních vazbách a o v elích produktech. Krom  nových poznatk  a mnoha 
ukázek nap iklad modelu v elího úlu, zalisovaných v elek, si d ti odnesly 
vlastnoru n  vyrobenou sví ku z pravého v elího vosku. Program se nám moc líbil. 
 
Odpoledne s babi kou a d de kem  
Dne 20.4.2016 se d ti celé 
dopoledne nedo kav  t šily na 
p íchod svých babi ek a d de k . S 
paní u itelkami si ipravili krátký 
program, za který byli odm n ny 
velkým potleskem.  
 
Po vystoupení si d ti s prarodi i m li 
možnost pohrát nebo si vytvo it n co 
hezkého (výrobek z keramické hlíny, 
papírové kv tiny, nazdobení 
kv tiná e ubrouskovou technikou).  
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Nechyb lo ani zdravé ob erstvení, které nám p ipravily paní kucha ky. Celé 
odpoledne se neslo v duchu p íjemné atmosféry. 
 
Vážení prarodi e našich d tí, hrajete nezastupitelnou roli v život  svých vnu ek a 
vnuk , jste jim životními vzory a zdrojem moudrosti a klidné zkušené síly, která 
dovede naslouchat jejich problém m a rozumí jejich pocit m. Máte pro n  vždy 
laskavé slovo podpory a út chy. 
 
Chceme s d tmi touto cestou pod kovat prarodi m za pomoc, pé i a lásku, 
kterou d tem a jejich rodinám dáváte. 
 
Bylo to mimo ádn  milé setkání s babi kami i d de ky d tí v naší Mate ské škole. 
 
 
Canisterapie v MŠ 
Canisterapie se dá definovat jako lé ebný kontakt psa a lov ka. Pes je výborným 
spole níkem a také výchovným prost edkem nejen pro dosp lého, ale i pro d ti. 
Jejím prost ednictvím dochází k nácviku koncentrace, zvýšení pozornosti a rozvoji 
sociálního cít ní. 
 
A proto k nám dne 10.5. zavítala tato netrai ní návšt va s programem "Poznej 
svého psa". D ti se dozv d ly spoustu informací ze psího života, ví jak a ím krmit 
psa, jak se k n mu chovat, aby nám neublížil a co d lat, když se za námi 
rozb hne cizí pes. N které d ti byly p ekvapeny, kolik v cí d lají špatn  se svým 
pejskem. D ti se také mohly se psem pomazlit, dát mu pamlsek nebo ho i u esat. 
Program byl pro d ti zajívamý a celé dopoledne si tuto nevšední návšt vu velmi 
užily.  
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Dneska jedem do ZOO... aneb se školkou na výlet  
V májové m síci jsme se vydali na "cestu do ZOO". Celý kv ten nás zví átka 
provázela p i u ení se novým v cem, získávání nových dovedností, rozvíjení toho, 
co už trochu umíme a také p i h e s kamarády. Sou ástí programu byl 11. kv tna 
výlet do ZOO v Jihlav . Prohlédli jsme si cizokrajná, známá i neznámá zví ata, 
objevili jsme spoustu nových zajímavostí. Své zážitky z výletu, prost edí ZOO a 
setkání se zví aty tak ka "tvá í v tvá ", jsme pak sd lili všem doma a také 
nakreslili. 
 
Zví átka nás nau ila i adu veselých básni ek, písni ek, tane k , které jsme svým 
rodi m, prarodi m, sourozenc m p edvedli 9. ervna na školním vystoupení, 
kde jsme se slavnostn  rozlou ili se svými kamarády p edškoláky.  
Te  už se t šíme na prázdniny, až zažijeme mnohá dobrudružství. 
 

 
 
Pod kování tatínk m 
D kujeme všem tatínk m, kte í p iložili ruku k dílu p i renovaci chodníku v 
Mate ské škole. Brigády se konaly v m síci kv tnu a ervnu. N kolik víkend  nám 
v novali a pomohli pánové: 
 
Veselý Ji í, Vencelides Petr, Beneš Petr, Mokrý Ji í, Sou ek Jaroslav, Veselý 
Jaroslav, Blaha Josef, Dvo ák Jan, Šikula Antonín, Tlustý Ji í, Kubí ek Martin, 
Uchytil Petr, Wasserbauer Petr, Šidlo Josef, Dvo ák Martin, Tóth Marek, 
Kratochvíl Petr, Melichar Vladislav. 
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A dále d kujeme z izovateli Mate ské školy za finan ní podporu p i nákupu 
zámkové dlažby. 
 
Víme, že kolem sebe máme partnery, na které se m žeme v p ípad  pot eby 
obrátit a oni nám pomohou. Opravdu velmi si toho ceníme. 
 

D ti a kolektiv Mate ské školy Ostrov nad Oslavou
 

Skautský oddíl Ješt rky 
Stejn  jako v lo ském roce jsme po zim  prošli b ehy eky Oslavy na území 
m styse, abychom je vy istili od nepo ádku. Dvacet d tí spole n  s rodi i 
naplnilo n kolik pytl  plasty, sklem a dalším odpadem, v etn  pneumatik. Za 
odm nu jsme si pak spole n  opekli bu ty. 
 

 
Foto Zden k Pálka 

 

Další spole ný ohní ek jsme si ud lali o pár dní pozd ji v rámci pálení arod jnic. 
Ješt  p ed tím jsme si s rodi i, kterých se p ipojilo opravdu hodn , zasout žili. 
 
V následujících m sících se již umoud ilo po así, a tak jsme se za ali potkávat 
venku. Touto cestou bychom cht li pod kovat vedení m styse za možnost 
využívání kulturního domu v zimních m sících, nebo  stálou klubovnu pro naše 
aktivity nemáme. 
 
Na sch zkách jsme se seznamovali s p írodou v okolí Ostrova, hráli sportovní hry a 
p ipravovali se na blížící se tábor na novom stské chat  Mercedes. Ten jsme v 
t chto dnech m li mít úsp šn  za sebou. Kv li velké nemocnosti jsme jej však 
museli zrušit. Díky vst ícnosti rodi  se nám poda ilo najít náhradní srpnový 
termín, ve kterém se vypravíme do Radšínské Svratky. 

Tým vedoucích skautského oddílu 
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Krátce 
 

K ÍŽ V POLÁKU 
 
Dne 10. 7. 2016 se kousek od 
hájenky v lese zvaném Polák 
konalo odhalení k íže na upomínku 
smrti lesního d lníka Josefa Šamly 
z Hodíškova (zem el  10. 7. 1974). 
U této p íležitosti se sešlo asi 100 
ob an .  
 
 
V minulosti zde byl panem 
Ferdinandem Štrankmüllerem z 
Hodíškova umístn n svatý obrázek.  
 
 
P i nedávné úprav  okolí ostrovský rodák Pavel Rosecký oslovil um leckého 
ková e Josefa Tulise z Dlouhého s žádostí o výrobu k íže, který by byl p ipomínkou 
této události. Jak se místo poda ilo obnovit m žete posoudit sami, pokud se 
vydáte od hájenky sm rem k hodíškovské škrobárn , asi po t i tvrt  kilometru ho 
uvidíte po pravé stran . 
 
 

P EHRADA SE OTEV ELA RYBÁ M 
 
Po dokon ení opravy hráze a následném odstran ní porostu ze dna nádrže se 
v jarních m sících za ala ostrovská p ehrada napoušt t. Poté ji nechalo Povodí 
Moravy, které ji spravuje, zarybnit. Od prvního kv tna je k dispozici vyznava m 
lovu kaprovitých ryb a dravc . 
 

V OSTROV  ÁDIL ZLOD J 
 
V noci na sobotu 18. ervna vykradl mladý lapka zaparkovaný automobil 
v Ostrov . Poté si vyhlédl sklep jednoho z místních dom , kde odcizil jízdní kolo. 
Na n m se pak projížd l ve Ž á e nad Sázavou. To už policisté p ijali oznámení o 
t chto krádežích a hlídka projízd jící okresním m stem zmín ného muže podle 
popisu kola zadržela. Našla u n j i v ci odcizené z automobilu. 
 

REKONSTRUKCE TRATI BYLA OCEN NA 
 
P estavba železni ní trat  mezi obcemi Sklené nad Oslavou a Ostrov nad Oslavou 
obdržela estné uznání v kategorii Dopravní stavby v sout ži Stavba roku Kraje 
Vyso ina 2015. Letos se tra  . 250 Havlí k v Brod – Brno modernizuje v úseku od 
Ostrova ke Ž áru nad Sázavou. 
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Tenis 
 
V okresní sout ži družstev v tenise si tým Ostrova vede velmi dob e. Po prvním 
kole byl o skóre v ele sout že a i ve druhém, které se bude dohrávat v zá í, se 
mu da í.  
 
Ostrov nad Oslavou reprezentují Jurek Petr, Pikula Tomáš, Havlí ek Milan, Císa  
Pavel a Petr, Karásek Josef, Havelka Radek 
 
Okresní sout ž neregistrovaných hrá  hraje 5 družstev dvoukolov  doma – venku. 
V jednom utkání se hrají t i dvouhry a jedna ty hra. 
 

 
 
Ve druhém kole tým Ostrova zvít zil 3:1 jak nad týmem Nových Sad , tak nad 
Matadorem Velká Bíteš. S TC Velká Bíteš remizoval 2:2. 

 
Petr Jurek 
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Pozvánka 
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