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

Informace zastupitelstva mĕstyse
Ostrov nad Oslavou
x K dnešnímu dni je na Ćistírnu odpadních vod napojeno cca 280 Ćísel
popisných. Žádáme vlastníky nemovitostí, kteĥí se doposud nenapojili, aby
tak uĆinili co nejdĥíve nebo sdĕlili písemnĕ dĭvod proĆ svoji nemovitost na
ąOV nemají napojenou. Je porušován zákon o odpadních vodách, kdy je
vlastník nemovitosti povinen doložit jakým zpĭsobem likviduje odpadní
vody.
x Žádáme obĆany, kteĥí do dnešního dne nedodali na úĥad mĕstyse Smlouvu o
dodávce vody a o odvádĕní odpadních vod, aby tak uĆinili nejpozdĕji do
konce mĕsíce srpna.
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x V Ćervnu letošního roku byla vybudována místní komunikace v lokalitĕ „Ke
Kotlasĭm“. Stavbu provedla firma Colas ŽĐár nad Sázavou.
x V souĆasné dobĕ se provádí oprava stĥechy a fasády na Základní škole v
Ostrovĕ nad Oslavou, ve výbĕrovém ĥízení byla vybrána firma Pavel Bĥezka.
Oprava bude provedena bĕhem letních prázdnin, náklady na opravu stĥechy
a fasády budou hrazeny z rozpoĆtu mĕstyse, mĕstys požádal o dotaci z
Programu obnovy venkova.

x Zpracovává se projektová dokumentace na opravu chodníkĭ u hlavní silnice
smĕr ŽĐár nad Sázavou a vybudování nových chodníkĭ smĕr od kostela k
ObyĆtovu a k Bohdalci.
Na tyto akce bude mĕstys žádat o dotaci Státní fond dopravní
infrastruktury.
x Zastupitelé dĕkují obĆanĭm, kteĥí udržují nezištnĕ zelené plochy a
chodníky v majetku mĕstyse pĥed svými rodinnými domy.
x Pĥipomínáme obĆanĭm, že do konce mĕsíce záĥí musí být zaplacen poplatek
za odvoz komunálního odpadu.
starostka a místostarosta

SDĔLENÍ FIRMY ODAS
V poslední dobĕ se množí pĥípady pĥetĕžování nádob urĆených na odkládání
odpadĭ. Toto pĥetĕžování bývá plošnĕ spojené s jarním úklidem, kdy
v popelnicích konĆí zbytky po úklidu okolí domĭ, aī už to jsou smetky, kamení,
hlína, bioodpad, atd. V prĭbĕhu roku pak nĕkteĥí obyvatelé ukládají do popelnic
stavební odpad.
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Popelnice jsou nádoby urĆené pro ukládání smĕsného komunálního odpadu, což
jsou zbytky odpadu z provozu domácností po vytĥídĕní všech oddĕlenĕ sbíraných
složek. Pokud je v nádobĕ uložen odpad, který by mohl poškodit svozovou
techniku, posádka ji nemusí vyvézt a uvĕdomí majitele nádoby.
Nádoby mají svou nosnost, která je výrobcem urĆena na:
x plastová popelnice 120 l – 60 kg
x plastová popelnice 240 l – 110 kg
x kontejner 1100 l – 360 kg
V pĥípadĕ pĥetížení dochází k jejímu poškození (prasknutí nádoby, ulomení
závĕsných Ćástí, ...), za které však naši zamĕstnanci nenesou zodpovĕdnost.
Ke stejnému poškození dochází i u nádob na biodpady. Mokrá tráva je tĕžká a
pokud je v nádobách zhutğována, opĕt jsou nádoby pĥetĕžované, praskají, popĥ.
se u nich vylamují koleĆka.
Prosíme Vás o dodržování pravidel pro ukládání odpadĭ.
Iva Zeroniková
Manažer firmy

Kulturní výbor informuje
CIRKUS PACIFIC pĥijal pozvání Kulturního výboru a dne 4. kvĕtna od 17 hodin
uspoĥádal na místním hĥišti za hasiĆskou zbrojnicí své pĥedstavení. Za hojné
úĆasti malých i velkých divákĭ se pĥestavili artisté, cviĆená zvíĥata, nejvĕtší bílý
had v ąeské republice, klauni, vrhaĆi nožĭ, akrobaté i kouzelníci. Diváci mohli
rovnĕž shlédnout ohğovou show.
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Konec druhé svĕtové války a osvobození naší vesnice od fašismu jsme si
pĥipomnĕli dne 9. kvĕtna položením kvĕtin k pomníkĭm padlých ostrovských
spoluobĆanĭ pĥed základní školou. Uctĕní této památky se úĆastnila paní
starostka Dana Homolková a Ćlenky Kulturního výboru paní Eliška Šidlová a Kvĕta
ŠtoĆková.

LOUąENÍ SE ŽÁKY
Tak, jako v pĥedchozích letech, pĥipravil i letos Kulturní výbor pro dĕti, které
v letošním školním roce opustili místní základní a mateĥskou školu dáreĆky na
rozlouĆenou.
S deseti školáky, kteĥí opustili pátou tĥídu místní základní školy, jsme se rozlouĆili
pĕknou knihou a popĥáli jim, aby se jim v jejich nové škole líbilo, aby na nové
škole našli dobré kamarády a aby poznali hodné pány uĆitele a paní uĆitelky.
Patnácti budoucím prvğáĆkĭm jsme na cestu do školních lavic pĥipravili praktický
dárek v podobĕ školních potĥeb (box na sešity, pastelky, vodové barvy a
plastelínu), které budou od 1. záĥí dozajista potĥebovat. I jim jsme popĥáli, aby
se jim ve škole líbilo.
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SETKÁNÍ RODÁKĬ
Vážení spoluobĆané,
velice dĕkuji Vám všem, kteĥí jste reagovali na výzvu Kulturního výboru
v pĥedchozích zpravodajích a pĥedali jste nám kontakty na své pĥíbuzné a známé –
ostrovské rodáky.
I pĥes Vaši pomoc se nám dosud podaĥilo shromáždit kontakty pouze na malé
množství našich rodákĭ, a proto se na Vás opĕtovnĕ obracím s prosbou, abyste
Kulturnímu výboru poskytli kontakty na Vás samotné i na své pĥíbuzné
(sourozence, dĕti, vnuky, pravnuky, rodiĆe, prarodiĆe, tety, strýce atd.),
kteĥí se v Ostrovĕ n. O./na Sukách narodili, nebo zde mĕli své první bydlištĕ.
Prosím i o údaje za osoby, které v Ostrovĕ Ći na Sukách stále žijí!
Kontakty
na
rodáky
prosím
pĥedávejte
prostĥednictvím
e-mailu:
obec.ostrov@tiscali.cz, k.frendlovska@seznam.cz nebo pĥímo na úĥadu
mĕstyse, a to v následující podobĕ:
x Ćíslo popisné domu, z nĕjž rodák/rodáci pochází, jména, pĥíjmení a roky
narození všech osob, které z tohoto domu pochází a které se v Ostrovĕ
n. O./na Sukách narodily, nebo zde mĕly své první bydlištĕ, a kontaktní
poštovní Ći e-mailovou adresu (kam budeme moci zaslat pozvánku na
setkání rodákĭ).
Pĥedem Vám dĕkuji za Vaši pomoc.
V letošním roce se nám setkání rodákĭ sice s ohledem na výše uvedené nepodaĥilo
uspoĥádat, ale zĭstáváme optimisty a vĕĥíme, že když nám pomĭžete a pĥedáte
nám kontakty na své pĥíbuzné a známe, tak budeme moci setkání rodákĭ
uspoĥádat v pĥíštím nebo následujícím roce.
Kvĕta ŠtoĆková, pĥedsedkynĕ Kulturní výbor Mĕstyse Ostrov nad Oslavou
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VÍTÁNÍ OBąÁNKĬ
V nedĕli 5. Ćervna ve 13 hodin paní starostka Dana Homolková spolu s pĥedsedkyní
Kulturního výboru Kvĕtou ŠtoĆkovou v zasedací místnosti místní hasiĆské zbrojnice
opĕt vítaly nové obĆánky. Do ĥad ostrovských obĆanĭ byla slavnostnĕ pĥivítána tĥi
dĕvĆátka a šest chlapcĭ. Jednalo se o:
x
x
x
x
x
x
x

Marii POHANKOVOU,
Václava VOJÍKA,
Josefa BLAHU,
Jiĥího KUKENĔ,
Simonu JAKEŠOVOU,
Týnu KĤÍŽOVOU,
a poprvé v historii naší obce byla do našich ĥad pĥivítána trojĆátka – tĥi
chlapci – Patrik, Štĕpán a Kryštof VRTÍLKOVI.

Dĕkujeme všem rodiĆĭm, kteĥí pĥijali naše pozvání a této malé slavnosti se
zúĆastnili. Podĕkování patĥí také žákĭm místní základní školy i jejich uĆitelkám za
pĥipravený kulturní program.

na fotce trojĆátka se starší sestĥiĆkou a rodiĆi
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
K významným životním výroĆím jsme gratulovali:
x v dubnu
- paní Bohuslavĕ BRUNSTOVÉ a
- panu Vladimíru HAVELKOVI,
x v kvĕtnu
- paní Emilii VESELÉ,
- paní Miladĕ KOVÁĤOVÉ,
- panu Miloslavu FILIPOVI ze Sukĭ a
- paní Olze ŠÍMOVÉ ze Sukĭ,
x v Ćervnu
- panu Ladislavu CIHLÁĤOVI,
- paní Annĕ HUMLÍąKOVÉ a
- paní Rĭženĕ FIALOVÉ,
x v Ćervenci
- panu Jaroslavu PELIKÁNOVI,
- panu Stanislavu BADALÍKOVI a
- paní Ludmile FIALOVÉ.
Všem našim milým oslavencĭm pĥejeme ještĕ jednou
vše nejlepší a ze všeho nejvíc pevné zdraví.

POSLEDNÍ ROZLOUąENÍ
x Dne 30. dubna jsme se ve smuteĆní síni na místním hĥbitovĕ naposledy
rozlouĆili s naší zesnulou spoluobĆankou – paní Ludmilou HAMĤÍKOVOU.
Po smuteĆním obĥadu byla uložena do rodinného hrobu na místním
hĥbitovĕ.
x V pátek 17. Ćervna se v kostele sv. Jakuba v Brnĕ konala mše svatá za
zesnulého ostrovského rodáka, pana faráĥe R. D. Josefa VÍTKA. Jeho
ostatky byly uloženy do knĕžského hrobu na Ústĥedním hĥbitovĕ v Brnĕ.
Upĥímnou soustrast všem pozĭstalým
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STĤÍPKY Z HISTORIE
Rekonstrukce železnice
Rekonstrukcí našeho železniĆního viaduktu byla 30. záĥí 2015 ukonĆena generální
pĥestavba úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou na železniĆní trati Brno
– HavlíĆkĭv Brod. Tento most patĥil pĥi výstavbĕ ještĕ do stavebního úseku Ć. 6
Sklené – Ostrov nad Oslavou.
Pĭvodní stavbu provádĕla firma Dr. K. Skorkovský akciová spoleĆnost, SKLENÉ,
pošta Horní Bory, MORAVA. Její sídlo se nacházelo na prostranství mezi
Rousmĕrovem a Skleným u odboĆky na cestu ke Sklenskému rybníku s místním
názvem „brabĆárna“. Nyní se zde nachází domky.
Pozemky pro vytyĆení dráhy byly uvolnĕny 1. 9.1939. Byly vyvlastnĕny podle
zákona z roku 1878 „o vyvlastnĕní k úĆelĭm vybudování a provozu drah“. Stavba
úseku Ć. 6 ze Skleného do Ostrova na našem katastru byla provádĕna podle
podrobného návrhu schváleného „politickým pochozím a vyvlastğovacím ĥízením“,
které se konalo 17. 10. 1940.
Stavba železnice velice zmĕnila okolí obce. Byly postaveny nové úseky silnic – do
ObyĆtova, Bohdalce, na LaštoviĆky a k ostrovskému nádraží.
Silnice Ostrov – ObyĆtov
Zastupitelé obce žádali 30. 1. 1941 železniĆní stavební správu ve Velkém MeziĥíĆí
o zasypání a vyrovnání území mezi zrušenou silnicí Ostrov – ObyĆtov a novou
silnicí. Na to pĥišla odpovĕĐ, že železniĆní stavitelství má povinnost vykonat
práce uložené ustanovením komise a tento požadavek není mezi nimi uveden
„leda, že byste náklad na zavezení a vyrovnání mezi obĕma silnicemi uhradili ze
svého“. Jednalo se až o 4 000 m3 materiálu „bude-li pĥebyteĆný“ a o pĥíkop
opatĥený dlažbou na cementovou maltu v délce asi 140 metrĭ. Celkové náklady na
zmínĕnou úpravu byly vyĆísleny na 83 000 korun. K zasypání tohoto prostoru
pozdĕji stejnĕ došlo. S majiteli tĕchto zasypaných pozemkĭ pod navážkou, které
nebyly vyvlastnĕny podle železniĆního zákona, nedošlo k žádnému narovnání.
Pozdĕjší stavebníci si vykoupení pozemkĭ vyĥizovali jednotlivĕ.
V dubnu 1949 požadovali zástupci našeho národního výboru ĥeditelství drah v Brnĕ
o ponechání silnice Ostrov – ObyĆtov v pĭvodním stavu. V odpovĕdi z 30. kvĕtna
téhož roku bylo mimo jiné uvedeno, že „silnice kĥížila by dráhu pĥed viaduktem
podjezdem dlouhým asi 40 metrĭ ... stavební náklad by byl asi o 6 miliónĭ vyšší
oproti schválenému projektu ... místo pĭvodní silnice jest již z vĕtší Ćásti
zasypáno ... Vámi požadované ĥešení jest hospodáĥsky neúĆelné ... podle
pĥedbĕžných informací má být jmenovaná silnice pĥeĥazena do vyšší tĥídy státních
silnic“.
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Silnice smĕrem k Bohdalci
Podle schváleného projektu ze 17. 10. 1940 mĕla být tato silnice v úseku Polák
pĥeložena do 20. 3. 1946. Ministerstvo dopravy nechalo po pĥezkoumání
vypracovat nový podrobný projekt silniĆní pĥeložky a prodloužilo stavební lhĭtu
do 31. prosince 1949. DodateĆnou „politickou pochĭzku a ĥízení vyvlastğovací“
provádĕl v Ostrovĕ a ObyĆtovĕ 15. 9. 1948 Brnĕnský zemský národní výbor.
Z jednání, tak jako dĥíve, byly vylouĆeny otázky soukromoprávního rázu a „všeliké
právní nároky, které se týkají odškodnĕní v dĭsledku vyvlastnĕní“.
Pĥípisem ze dne 6. 9. 1948 od zemského výboru bylo naší obci sdĕleno, že
z dĭvodu reorganizace služby u zemského výboru se komise odroĆuje na neurĆito.
Nový termín pro pĥevzetí pozemkĭ na pĥeložku silnice se však konal již 26. ĥíjna.
Pozemky pro stavbu železnice byly definitivnĕ odevzdány k „omezníkování“ již
26. Ćervna 1947. Zápis podepsal za MNV Josef Pokorný.
20. 11. žádala železniĆní stavební správa pĥedstavitele naší obce o citované
vyhlášení: „Nepovolené odebírání písku z výkopu v místĕ zvaném Polák vpravo
silnice bude pĥísnĕ stíháno“. Ještĕ týž mĕsíc dostala obec povolení k odbĕru
tohoto písku a to za úplatu 20 KĆ za 1 m3 (ten byl pravdĕpodobnĕ použit pĥi
stavbĕ bytového domu Ć. p. 146).
Stavbu úseku Ć. 7 provádĕla firma Ing. J. Záruba – Pfeffermann a. spol., SAZOMÍN
– p. pošta a stanice urĆení, Mĕsto ŽĐár nad Sázavou, Telefon ObyĆtov 2.
U této firmy pracovalo napĥíklad v záĥí 1947 – 59 slovenských dĕlníkĭ z okresu
Krupina z obcí Vyškovce, Bielovce, Loutov, Prešelany, Domandice nebo Dolné
Semerovce. Území tĕchto obcí bylo po 2. svĕtové válce navráceno od MaĐarska ke
Slovensku (ąeskoslovensku). Úĥednĕ byli tito pracující obĆané uvádĕni jako „re Slováci“ a museli mít potvrzení, že nejsou vystĕhovalými MaĐary. Firma je
pĥihlašovala u policejního a zásobovacího oddĕlení MNV v Ostrovĕ n. Osl.
Pracovníci oddĕlení vydávali firmĕ pro „re - Slováky“ stravovací poukázky,
šatenky, poukazy na pracovní obuv a kuĥivo. Dĕlníci se na tyto poukazy stravovali
v táborové kuchyni, což byla dĥevĕná budova na hranicích ostrovsko –
sazomínského katastru. Jako školáky nás zde, pĥi výletĕ na Louperek, pohostili
zdarma limonádou „švastalkou“. Ještĕ dlouho po dostavbĕ dráhy se sem jezdilo
pracovat na pole „u kantýny“. Dnes zde stojí pĥebudovaná rekreaĆní chata.
Kuĥáci, kteĥí dostávali poukázku k odbĕru tabákových výrobkĭ, mĕli nárok na 110
tabákových jednotek na tĥi týdny. Jednotka se poĆítala: 5 cigaret za jeden
doutník, jedna cigareta za 1 gram cigaretového tabáku nebo tĥi cigarety za 5
gramĭ dýmkového tabáku.
V létĕ 1947 žádala firma obĆany, prostĥednictvím obecního úĥadu, aby do 20.
srpna ze skládek humusu okolo tĕlesa stavby, odstranili veškerou zemĕdĕlskou
kulturu, kterou tam oseli a osázeli bez povolení stavebníka. Vyzvali také majitelé
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polí, kteĥí humus rozprostĥeli na svých polích „aby tento též do stanoveného
termínu“ uložili na hromady pĥi okraji pole tak, aby to odpovídalo množství
humusu uloženého pĥi skrývce podloží tĕlesa dráhy. Upozornili obĆany, že po
mnoha zákazech pastvy zvíĥectva na skládkách humusu a svazích dráhy, bude tato
Ćinnost po tomto vyhlášení pĥedána k trestnímu ĥízení SNB.
V listopadu žádali zástupci místního národního výboru stavební firmu o povolení
bezplatného odbĕru kamene z výkopu stavby dráhy v množství 150 m3. Po
souhlasu bylo možné odebrat kámen z Ćela násypu u viaduktu s podmínkou, že
stejné množství násypového materiálu tam obec musí dovézt. Kámen byl použit
na stavbu bytového domu Ć. p. 146 (místní název „jednotky“) jehož vlastníkem
byl do roku 1972 místní národní výbor. Pĭvodních 5 bytĭ bylo tehdy prodáno
Ćtyĥem zájemcĭm.
18. listopadu 1948 žádala stavební firma obecní zastupitele, aby oznámili
obĆanĭm, že po dobu 14 dnĭ bude pĥerušena veškerá doprava v partii pod
viaduktem (pod ObyĆtov) za úĆelem výstavby náhradní cesty (79 km železnice od
Brna). Již rok pĥed tím, byly obci pĥedány soubĕžné cesty s železniĆním náspem.
Jejich pĥevzetí podepsal místopĥedseda MNV František Dvoĥák a Ćlen MNV Josef
Frendlovský.
Pĥi výkopu prostor vlakového nádrží bylo vytĕženo menší množství rudy –
magnetovce. Je to hornina s obsahem 50 – 70 % železa. Pĥichytí se na ni magnet a
dĥíve se jí ĥíkalo temnorudek. Nĕkolik balvanĭ nám zanechali pracovníci u
železniĆního mostku u silnice vedoucí do ObyĆtova.
Za kulturní výbor pĥipravili: Kvĕta ŠtoĆková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo
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Výbor pro volný Ćas
FLORA OLOMOUC
V sobotu 23. 4. 2016 jsme jeli na zájezd na Floru Olomouc. Letos se konal 37.
roĆník. Celá výstava byla zamĕĥená na oslavu 700 let výroĆí od narození Karla IV.,
Ćemuž odpovídala i bohatá tematická výzdoba.
Zájezdu se zúĆastnilo 35 lidí. Náklady na autobus 10200,- KĆ, z obecního rozpoĆtu
se uhradilo 2750,- KĆ, úĆastníci pĥispĕli Ćástkou 7450,- KĆ.

Jana Tlustá

ąARODĔJNICE 30.4.2016
V letošním roce jsme podruhé po nĕkolika
letech poĥádali tradici „Pálení Ćarodĕjnic“.
Akce se konala za hasiĆskou zbrojnicí od
18.30 hodin. Poĥádala ji mládež z naší
vesnice „Mladí svišti“ (spolek založen
Valerii
Pelikánovou
v letošním
roce,
v souĆasné dobĕ má cca 15 Ćlenĭ – ve
vĕkovém rozsahu 15 až 20 let) a za podpory
obecního úĥadu.
ÚĆast byla velmi bohatá- akci navšívili
obĆané všech vĕkových kategorii, což nás
jako poĥadatelé velmi potĕšilo. Nejvĕtší
radost z pálení mĕly samozĥejnĕ dĕti.
Mládežníci
si
pro
nĕ
nachystali
ąARODĔJNICI, malý oheğ na opékání párkĭ,
soutĕže a obĆerstvení.
Bezchybný podpal Ćarodĕjnice zajistili Ćlenové Sboru dobrovolných hasiĆĭ, kteĥí
bedlivĕ pozorovali i další prĭbĕh pálení ohğĭ.
Dospĕlým návštĕvníkĭm na závĕr akce zahrál na kytaru velmi pĕknĕ Josef
KlusáĆek a Jiĥí Tlustý.
Myslím, že se znovu tato jarní tradice vydaĥila a mám velko u radost, že se
všichni pĥíjemnĕ pobavili.
Výdĕlek z obĆerstvéní bude použit na sportovní aktivity našich mládežníkĭ.
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Velké podĕkování patĥí:
x Obecnímu úĥadu za podporu
x Mádežníkĭm za aktivní pĥístup
x Našim hasiĆĭm za precizní dohled nad akcí
x Panu Petrlíkovi za technickou pomoc pĥi stavĕní Ćarodĕjnice
x Josefu KlusáĆkovi a Jíĥímu Tlustému za doprovod na kytaru

ROZLOUąENÍ SE ŠKOLOU
Dne 25.6.2016 se konal
již
tĥetí
roĆník
„RozlouĆení se školou“.
Tentokrát jsme se sešli
u „Malého louperka“
v 15 hod.
Dĕti si užily tábornické
soutĕže za sladkou
odmĕnu a na konci je
Ćekal párek s pĥílohou.
Vzhledem tomu, že nás
v tento den spalovalo
velmi horké poĆasí,
dostavilo se asi 20
nejodvážnĕjsích dĕtí.
Bylo to ale i tak velmi pĥíjemné odpoledne, v chládku lesa.
Za Výbor pro volný Ćas Valerie Pelikánová
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Školní okénko
Ubĕhly další tĥi mĕsíce a jsme tu opĕt s novinkami z naší školy. Od bĥeznové
soutĕže Všeználek se udála na naší škole ĥada zajímavých vĕcí.
V pátek 18. bĥezna jsme se sešli už ponĕkolikáté u akce Celé ąesko Ćte dĕtem.
Tentokrát nám Ćetla naše bývalá žákynĕ Jana Hemzová. Bylo to velmi pĥíjemné
setkání dĕtí i dospĕlých s knížkami.
Za dalším zážitkem jsme vyrazili až
do Brna do JanáĆkova divadla na
balet Snĕhurka. Nastrojili jsme se,
vešli do krásných prostor budovy
divadla a nechali se vtáhnout do dĕje
krásné Snĕhurky, zlé královny, sedmi
trpaslíkĭ a spousty lesních zvíĥátek.

Na program PtaĆí ĥíše do ekologického
centra Baliny u Velkého MeziĥíĆí jsme se
vydali získávat informace o našich malých
i velkých opeĥencích 30. bĥezna.
Poznávali jsme hlasy ptákĭ, pomáhali jim
stavĕt hnízda a zkoušeli si, jak tĕžké je
zobákem nakrmit mladé.

27. dubna jsme pĥi sbĕru starého papíru opĕt trhali rekordy. Žáci celkem za tento
školní rok nasbírali neuvĕĥitelných 7,8 t starého papíru.

Hudební program o kytaĥe a flétnĕ se
zajímavými pĥíbĕhy o nástrojích a
hudebnících nám až do školy pĥijeli
pĥehrát a pĥevyprávĕt uĆitelé ze ZUŠ ve
Velkém MeziĥíĆí.
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V kvĕtnu jsme opĕt
vyrazili
za
kulturou,
tentokrát do DDM ve
ŽĐáĥe nad Sázavou na
Staré povĕsti Ćeské. Pan
Jirásek nám hlasem pana
PĥeuĆila pĥevyprávĕl Ćást
ze svých povĕstí, dĥevĕní
herci pĥíbĕhy zahráli a
tomu všemu dávala ĥád
paní Jirásková v podání
Evy Hruškové.
Žáci 3. – 5. roĆníku jeli v rámci významného výroĆí do Nového Mĕsta na Moravĕ
dozvĕdĕt se nĕco zajímavého o životĕ našeho nejvýznamnĕjšího panovníka, Karla
IV.
10. kvĕtna jsme se všichni jeli vzdĕlávat
tentokrát v oboru astrologie. Zajímavé
programy
nás
provedly
SluneĆní
soustavou,
seznámily
nás
se
souhvĕzdími, planetami a vysvĕtlily, jak
to vypadá na Severním a Jižním pólu.
Venku pĥed planetáriem jsme si pak
vyzkoušeli
gravitaci
na
nĕkterých
planetách a prohlédli si dalekohledem
oblohu.
ZaĆátek Ćervna byl ve znamení
pravidel silniĆního provozu, cyklistiky a
správného vybavení každého cyklisty.
V areálu dopravního hĥištĕ ve ŽĐáĥe
nad Sázavou si žáci 1. – 3. roĆníku
vyzkoušeli roli chodcĭ, cyklistĭ i
jezdcĭ na kolobĕžkách.

Žáci naší školy pĥivítali již tradiĆnĕ pásmem básniĆek, písniĆek a skladeb na flétny
naše nové obĆánky. Také country kroužek nezahálel. Vystoupením na Rodácích v
KD Pavlov i vystoupením na Dni otevĥených dveĥí v Tokozu ve ŽĐáĥe nad Sázavou
reprezentovali žáci naši školu na výbornou.
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A 8. Ćervna dlouho oĆekávaný výlet
do Ratiboĥic nezklamal! Krásné
poĆasí jen zvýšilo intenzitu našeho
zážitku z BabiĆĆina údolí. BabiĆka
s dĕtmi nám povyprávĕla kousek
pĥíbĕhu, v Ratiboĥickém zámku nás
uvítal lokaj Leopold a služebná
Poldinka a u ViktorĆina splavu si
mohli unavení výletníci namoĆit
nohy v místech, kde si je máĆela
kdysi i ona. Ve mlýnĕ nám
mlynáĥka s chasníky a dĕveĆkami zatanĆili a nabídli Ćerstvé buchty. Potom jsme
pĥed zámkem povyprávĕli zážitky reportérĭm z TV Barrandov a plni dojmĭ se
vydali zpĕt k domovu.
Pasováním letošních prvğáĆkĭ na
Ćtenáĥe jsme zakonĆili, co se akcí týĆe,
tento školní rok. Všech deset dĕtí bylo
slavnostnĕ uvedeno do Ĥádu Ćtenáĥĭ
rytíĥem Fragmentem z Pisálkova a jeho
chotí. Odnesly si krásnou knížku na
památku a Certifikát Ćtenáĥe.
Krásné a pohodové léto vám všem pĥeje ZŠ
v Ostrovĕ nad Oslavou -

Z mateĥské školy
Interaktivní vzdĕlávací workshop " Starosti vĆelky Zuzky"
14.4. nám tĥídu provonĕl sladký med i pravý vĆelí vosk. Formou pohádky se dĕti
dozvĕdĕly spoustu nového o vĆelkách, o fungování jejich spoleĆenstva, o
sociálních vazbách a o vĆelích produktech. Kromĕ nových poznatkĭ a mnoha
ukázek napĥiklad modelu vĆelího úlu, zalisovaných vĆelek, si dĕti odnesly
vlastnoruĆnĕ vyrobenou svíĆku z pravého vĆelího vosku. Program se nám moc líbil.
Odpoledne s babiĆkou a dĕdeĆkem
Dne
20.4.2016
se
dĕti
celé
dopoledne nedoĆkavĕ tĕšily na
pĥíchod svých babiĆek a dĕdeĆkĭ. S
paní uĆitelkami si ĥipravili krátký
program, za který byli odmĕnĕny
velkým potleskem.
Po vystoupení si dĕti s prarodiĆi mĕli
možnost pohrát nebo si vytvoĥit nĕco
hezkého (výrobek z keramické hlíny,
papírové
kvĕtiny,
nazdobení
kvĕtináĆe ubrouskovou technikou).
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Nechybĕlo ani zdravé obĆerstvení, které nám pĥipravily paní kuchaĥky. Celé
odpoledne se neslo v duchu pĥíjemné atmosféry.
Vážení prarodiĆe našich dĕtí, hrajete nezastupitelnou roli v životĕ svých vnuĆek a
vnukĭ, jste jim životními vzory a zdrojem moudrosti a klidné zkušené síly, která
dovede naslouchat jejich problémĭm a rozumí jejich pocitĭm. Máte pro nĕ vždy
laskavé slovo podpory a útĕchy.
Chceme s dĕtmi touto cestou podĕkovat prarodiĆĭm za pomoc, péĆi a lásku,
kterou dĕtem a jejich rodinám dáváte.
Bylo to mimoĥádnĕ milé setkání s babiĆkami i dĕdeĆky dĕtí v naší Mateĥské škole.
Canisterapie v MŠ
Canisterapie se dá definovat jako léĆebný kontakt psa a Ćlovĕka. Pes je výborným
spoleĆníkem a také výchovným prostĥedkem nejen pro dospĕlého, ale i pro dĕti.
Jejím prostĥednictvím dochází k nácviku koncentrace, zvýšení pozornosti a rozvoji
sociálního cítĕní.
A proto k nám dne 10.5. zavítala tato netraiĆní návštĕva s programem "Poznej
svého psa". Dĕti se dozvĕdĕly spoustu informací ze psího života, ví jak a Ćím krmit
psa, jak se k nĕmu chovat, aby nám neublížil a co dĕlat, když se za námi
rozbĕhne cizí pes. Nĕkteré dĕti byly pĥekvapeny, kolik vĕcí dĕlají špatnĕ se svým
pejskem. Dĕti se také mohly se psem pomazlit, dát mu pamlsek nebo ho i uĆesat.
Program byl pro dĕti zajívamý a celé dopoledne si tuto nevšední návštĕvu velmi
užily.
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Dneska jedem do ZOO... aneb se školkou na výletĕ
V májové mĕsíci jsme se vydali na "cestu do ZOO". Celý kvĕten nás zvíĥátka
provázela pĥi uĆení se novým vĕcem, získávání nových dovedností, rozvíjení toho,
co už trochu umíme a také pĥi hĥe s kamarády. SouĆástí programu byl 11. kvĕtna
výlet do ZOO v Jihlavĕ. Prohlédli jsme si cizokrajná, známá i neznámá zvíĥata,
objevili jsme spoustu nových zajímavostí. Své zážitky z výletu, prostĥedí ZOO a
setkání se zvíĥaty takĥka "tváĥí v tváĥ", jsme pak sdĕlili všem doma a také
nakreslili.
Zvíĥátka nás nauĆila i ĥadu veselých básniĆek, písniĆek, taneĆkĭ, které jsme svým
rodiĆĭm, prarodiĆĭm, sourozencĭm pĥedvedli 9.Ćervna na školním vystoupení,
kde jsme se slavnostnĕ rozlouĆili se svými kamarády pĥedškoláky.
TeĐ už se tĕšíme na prázdniny, až zažijeme mnohá dobrudružství.

Podĕkování tatínkĭm
Dĕkujeme všem tatínkĭm, kteĥí pĥiložili ruku k dílu pĥi renovaci chodníku v
Mateĥské škole. Brigády se konaly v mĕsíci kvĕtnu a Ćervnu. Nĕkolik víkendĭ nám
vĕnovali a pomohli pánové:
Veselý Jiĥí, Vencelides Petr, Beneš Petr, Mokrý Jiĥí, SouĆek Jaroslav, Veselý
Jaroslav, Blaha Josef, Dvoĥák Jan, Šikula Antonín, Tlustý Jiĥí, KubíĆek Martin,
Uchytil Petr, Wasserbauer Petr, Šidlo Josef, Dvoĥák Martin, Tóth Marek,
Kratochvíl Petr, Melichar Vladislav.

18

A dále dĕkujeme zĥizovateli Mateĥské školy za finanĆní podporu pĥi nákupu
zámkové dlažby.
Víme, že kolem sebe máme partnery, na které se mĭžeme v pĥípadĕ potĥeby
obrátit a oni nám pomohou. Opravdu velmi si toho ceníme.
Dĕti a kolektiv Mateĥské školy Ostrov nad Oslavou

Skautský oddíl Ještĕrky
Stejnĕ jako v loğském roce jsme po zimĕ prošli bĥehy ĥeky Oslavy na území
mĕstyse, abychom je vyĆistili od nepoĥádku. Dvacet dĕtí spoleĆnĕ s rodiĆi
naplnilo nĕkolik pytlĭ plasty, sklem a dalším odpadem, vĆetnĕ pneumatik. Za
odmĕnu jsme si pak spoleĆnĕ opekli buĥty.

Foto Zdenĕk Pálka

Další spoleĆný ohníĆek jsme si udĕlali o pár dní pozdĕji v rámci pálení Ćarodĕjnic.
Ještĕ pĥed tím jsme si s rodiĆi, kterých se pĥipojilo opravdu hodnĕ, zasoutĕžili.
V následujících mĕsících se již umoudĥilo poĆasí, a tak jsme se zaĆali potkávat
venku. Touto cestou bychom chtĕli podĕkovat vedení mĕstyse za možnost
využívání kulturního domu v zimních mĕsících, neboī stálou klubovnu pro naše
aktivity nemáme.
Na schĭzkách jsme se seznamovali s pĥírodou v okolí Ostrova, hráli sportovní hry a
pĥipravovali se na blížící se tábor na novomĕstské chatĕ Mercedes. Ten jsme v
tĕchto dnech mĕli mít úspĕšnĕ za sebou. Kvĭli velké nemocnosti jsme jej však
museli zrušit. Díky vstĥícnosti rodiĆĭ se nám podaĥilo najít náhradní srpnový
termín, ve kterém se vypravíme do Radšínské Svratky.
Tým vedoucích skautského oddílu
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Krátce
KĤÍŽ V POLÁKU
Dne 10. 7. 2016 se kousek od
hájenky v lese zvaném Polák
konalo odhalení kĥíže na upomínku
smrti lesního dĕlníka Josefa Šamly
z Hodíškova (zemĥel 10. 7. 1974).
U této pĥíležitosti se sešlo asi 100
obĆanĭ.
V minulosti zde byl panem
Ferdinandem Štrankmüllerem z
Hodíškova umístnĕn svatý obrázek.
Pĥi nedávné úpravĕ okolí ostrovský rodák Pavel Rosecký oslovil umĕleckého
kováĥe Josefa Tulise z Dlouhého s žádostí o výrobu kĥíže, který by byl pĥipomínkou
této události. Jak se místo podaĥilo obnovit mĭžete posoudit sami, pokud se
vydáte od hájenky smĕrem k hodíškovské škrobárnĕ, asi po tĥi Ćtvrtĕ kilometru ho
uvidíte po pravé stranĕ.

PĤEHRADA SE OTEVĤELA RYBÁĤĬM
Po dokonĆení opravy hráze a následném odstranĕní porostu ze dna nádrže se
v jarních mĕsících zaĆala ostrovská pĥehrada napouštĕt. Poté ji nechalo Povodí
Moravy, které ji spravuje, zarybnit. Od prvního kvĕtna je k dispozici vyznavaĆĭm
lovu kaprovitých ryb a dravcĭ.

V OSTROVĔ ĤÁDIL ZLODĔJ
V noci na sobotu 18. Ćervna vykradl mladý lapka zaparkovaný automobil
v Ostrovĕ. Poté si vyhlédl sklep jednoho z místních domĭ, kde odcizil jízdní kolo.
Na nĕm se pak projíždĕl ve ŽĐáĥe nad Sázavou. To už policisté pĥijali oznámení o
tĕchto krádežích a hlídka projízdĕjící okresním mĕstem zmínĕného muže podle
popisu kola zadržela. Našla u nĕj i vĕci odcizené z automobilu.

REKONSTRUKCE TRATI BYLA OCENĔNA
Pĥestavba železniĆní tratĕ mezi obcemi Sklené nad Oslavou a Ostrov nad Oslavou
obdržela ąestné uznání v kategorii Dopravní stavby v soutĕži Stavba roku Kraje
VysoĆina 2015. Letos se traī Ć. 250 HavlíĆkĭv Brod – Brno modernizuje v úseku od
Ostrova ke ŽĐáru nad Sázavou.
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Tenis
V okresní soutĕži družstev v tenise si tým Ostrova vede velmi dobĥe. Po prvním
kole byl o skóre v Ćele soutĕže a i ve druhém, které se bude dohrávat v záĥí, se
mu daĥí.
Ostrov nad Oslavou reprezentují Jurek Petr, Pikula Tomáš, HavlíĆek Milan, Císaĥ
Pavel a Petr, Karásek Josef, Havelka Radek
Okresní soutĕž neregistrovaných hráĆĭ hraje 5 družstev dvoukolovĕ doma – venku.
V jednom utkání se hrají tĥi dvouhry a jedna Ćtyĥhra.
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Ve druhém kole tým Ostrova zvítĕzil 3:1 jak nad týmem Nových Sadĭ, tak nad
Matadorem Velká Bíteš. S TC Velká Bíteš remizoval 2:2.
Petr Jurek
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Pozvánka
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Zpravodaj vydává Obecní úĥad Mĕstyse Ostrov nad Oslavou
pro obĆany Ostrova nad Oslavou a místní Ćásti Suky
Vydávání Ostrovského zpravodaje evidováno Ministerstvem kultury
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