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

Informace zastupitelstva
Mĕstyse Ostrov nad Oslavou
Dne 29.záĥí 2016 se uskuteĆnilo veĥejné zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo
mĕstyse schválilo:
x
x
x
x
x
x
x

x

zprávu o hospodaĥení mĕstyse za leden – srpen
zprávu o hospodaĥení Mateĥské školy Ostrov nad Oslavou
zprávu o hospodaĥení Základní školy Ostrov nad Oslavou
Ćerpání rezervního fondu ZŠ na pokrytí nákladĭ na opravy v budovĕ základní
školy
výjimku z poĆtu žákĭ Mateĥské školy Ostrov nad Oslavou
zprávu o uplatğování územního plánu Ostrov nad Oslavou v uplynulém období
dohodu o ukonĆení objednávky o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro stavbu „Ostrov nad Oslavou – chodníky Ćást východ“ s
firmou M.I.S. a.s., Hradec Králové
prodej Ćásti obecních pozemkĭ

ZPRÁVA O HOSPODAĤENÍ MĔSTYSE V OBDOBÍ LEDEN – SRPEN 2016
RozpoĆet mĕstyse za rok 2016 byl schválen jako vyrovnaný, pĥíjmy jsou
naplánovány ve výši 10 272 700,- KĆ, výdaje ve výši 10 272 700,- KĆ.
Pĥíjmy k 31. 8. 2016 byly ve výši 10 302 319,72 KĆ. Výdaje Ćinily 8 166 050,99 KĆ.
K 31. 8. 2016 byl
x stav na bĕžném úĆtu 2 417 288,94 KĆ,
x stav na úĆtu ąNB 295 539,25 KĆ,
x na spoĥicím úĆtu v Moneta Money Bank 3 921 024,79 KĆ
Stav financí mĕstyse na úĆtech k 31. 8. 2016 Ćinil 6 633 852,98 KĆ.
V listopadu bude zastupitelstvo pĥipravovat rozpoĆet na rok 2017, který bude
pĥedmĕtem jednání na dalším veĥejném zasedání.
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NÁKUP VODY ZA 1. POLOLETÍ
V 1. pololetí nakoupil obecní úĥad 595 m3 vody od Vodárenské a.s. se sídlem ve
ŽĐáĥe nad Sázavou za celkovou Ćástku 31 537 KĆ vĆ. DPH. Podrobnĕjší informace
mohou obĆané žádat od místostarosty Jana Pelikána.

SBĔR NEBEZPEąNÉHO ODPADU – 3.11. 2016
Firma ODAS bude dne 3. 11. 2016 od 15:30 do 15:50 hod. na parkovišti pĥed obecním
úĥadem odebírat nebezpeĆný odpad. V místní Ćásti Suky probĕhne sbĕr od 16:00 –
16:05 hod.

Volby do zastupitelstev krajĭ – 7. – 8. 10. 2016
OSTROV NAD OSLAVOU
Volební úĆast: 33,60 %
x Celkem 756 voliĆĭ v seznamu
x Odevzdáno 254 obálek
x Z toho 249 platných
ąeská str. sociálnĕ demokrat.
ANO 2011
Kĥesī. demokr.unie-ąs.str.lid.
Komunistická str.ąech a Moravy
ObĆanská demokratická strana
Koalice SPD a SPO
Starostové PRO VYSOąINU
Žijeme VysoĆinou - TOP 09 a SZ
ąeská pirátská strana
Starostové pro obĆany
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
Úsvit s Blokem proti islamiz.
Strana svobodných obĆanĭ
Moravané
ZMĔNA pro VysoĆinu

47 hlasĭ
46 hlasĭ
44 hlasĭ
31 hlas
23 hlasy
17 hlasĭ
12 hlasĭ
8 hlasĭ
5 hlasĭ
4 hlasy
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas

18,87 %
18,47 %
17,67 %
12,44 %
9,23 %
6,82 %
4,81 %
3,21 %
2,00 %
1,60 %
1,60 %
1,20 %
1,20 %
0,40 %
0,40 %

Volte Pr.Blok www.cibulka.net, Koruna ąeská (monarch.strana), Strana soukromníkĭ ąR, Národní demokracie, NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI, SPR-RSą
M.Sládka,Patrioti,HOZK – žádný hlas
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OKRES ŽďÁR NAD SÁZAVOU
Volební úĆast: 36,89 %

ąeská str.sociálnĕ demokrat.
Kĥesī.demokr.unie-ąs.str.lid.
ANO 2011
Komunistická str.ąech a Moravy
ObĆanská demokratická strana
Koalice SPD a SPO
Žijeme VysoĆinou - TOP 09 a SZ
Starostové PRO VYSOąINU
Starostové pro obĆany

7 265 hlasĭ
6 821 hlas
5 715 hlasĭ
3 426 hlasĭ
3 132 hlasy
2 221 hlas
1 463 hlasy
1 435 hlasĭ
1 394 hlasy

20,71 %
19,45 %
16,29 %
9,76 %
8,93 %
6,33 %
4,17 %
4,09 %
3,97 %

Ostatní strany pod 3% hlasĭ

Kulturní výbor informuje
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V tomto období slavili významná životní výroĆí tito naši spoluobĆané:
v srpnu
- paní Marie TRąKOVÁ ze Sukĭ,
- paní Marie MARKOVÁ a
- paní Božena SLÁMOVÁ (obĕ z Ostrova )
v záĥí

-
-
-
-

paní Marie SVÍTILOVÁ,
manželé Marie a Václav VÁVROVI,
paní Ludmila HUMLÍąKOVÁ a
paní Marie FILIPOVÁ, (všichni z Ostrova)
Všem našim oslavencĭm pĥejeme do dalších let vše nejlepší,
ze všeho nejvíc zdraví, spokojenost a pohodu.

STĤÍPKY Z HISTORIE
110. výroĆí ustanovení Ćetnictva v Ostrovĕ.
1. kvĕtna 1906 byla zĥízena ąetnická stanice v Ostrovĕ. Do její pĭsobnosti byly
pĥidĕleny obce ObyĆtov – Suky, Hodíškov – Kĥíby, Hlinné, Jámy, Sazomín, Vatín a
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Kotlasy.
Prvním zdejším velitelem Ćetníkĭ byl Petr Jahn (pĥevelen z ąetnické stanice ŽĐár),
Ćetníkem Josef KropáĆ (z Bohdalova), který byl v r. 1911 pĥevelen do Vsetína. Od
roku 1920 zde sloužil velitel a dva Ćetníci, pozdĕji velitel a 3 Ćetníci.
Po pádu Rakousko Uherska se pĥi shromáždĕní lidu na (starém) žĐárském nádraží
ozývaly výkĥiky z davu, že si to pĭjdou vyĥídit se žĐárskými Ćetníky „a ostrovskýma
ku***** taky“. Nemáme zprávy, že by pozdĕji k nĕjakému konfliktu došlo.
Umístĕní stanice se mnohokrát mĕnilo, aī to bylo v hostinci, domech Ć. p. 2, 3, 42
nebo 49. Nejdéle stanice fungovala v polovinĕ domu Ć. p. 90. Když v bĥeznu 1950
tato Ćást hoĥela, doprovázely požár výbuchy munice.
Až do roku 1949 se v obci vystĥídalo kolem 30 sloužících. Pamĕtníci si jistĕ
vzpomenou na sokolského Ćinovníka strážmistra Stanislava Marka, vrchního
strážmistra Aloise Zapletala nebo štábního strážmistra Josefa Foltina.
Pĥi významnĕjších akcích dostali místní Ćetníci posily. Napĥ. 17. Ćervna 1928 kdy se
v naší obci zastavil president T. G. Masaryk., bylo k našim tĥem Ćetníkĭm pĥidĕleno
29 pĥíslušníkĭ z jiných stanic.
24. Ćervna 1940 zde pĭsobilo Ćetnictvo z Bobrové a Bohdalova v dobĕ, kdy zde byl
ministr obchodu na kontrole stavby železnice. Obdobnĕ tomu bylo i 7. ĥíjna 1948,
když si pĥijel ministr techniky Dr. Šlechta prohlédnout moderní drtiĆ štĕrku do
Kotlas.
KaždoroĆní zápisy Ćetníkĭ popisují prĭbĕhy slavností rĭzných svátkĭ v obci a okolí.
ąasto jsou zde zaznamenány požáry domĭ a zjišīování jejich pĥíĆin. Mimo jiné stojí
za zmínku zápis z roku 1930, kdy byly okresní a obecní silnice zaváty snĕhem a
zataraseny polomy lesních stromĭ tak, že byl provoz na tĥi dny úplnĕ zastaven.
Starosti místním Ćetníkĭm dĕlali nĕkteĥí obĆané Vatína, když na „dĭvĕrné“
(nepovolené) fašistické schĭzi ve vatínském hostinci založili 19. záĥí 1933 místní
jednotu v poĆtu 14 Ćlenĭ. Poté se snažili propagovat toto hnutí i v ostatních obcích
zdejšího policejního obvodu, ale další uskupení již nevznikla.
Pĥed zĥízením ąetnické stanice v Ostrovĕ, pĥíslušela naše obec do obvodu ŽĐár.
Tehdy Ćetníci vykonávali nejen denní, ale i noĆní obhlídky rajonu. A tak veĆer ze
4. na 5. bĥezna 1884 se sloužící Ćetník Jan ŠpaĆek vydal ze ŽĐáru do Jam, kde mĕl
jednání s místním starostou. Poté pokraĆoval pĥes les do Vatína, dále pĥes Sazomín
a ObyĆtov do Ostrova. Jak se v noci orientoval nevíme, ponĕvadž jen do zavedení
elektĥiny tehdy zbývalo ještĕ 40 let.
Z Ostrova do Nového Veselí se vydal po polní cestĕ pĥes Kotlasy a Bĥezí. Nedaleko
BudĆe na kraji lesa pĥistihl dva muže pĥi krádeži dĥeva. Rozhodl se, že je i s lupem
dovede zpĕt do Nového Veselí ke starostovi. Po cestĕ si lupiĆi chtĕli odpoĆinout,
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což jim Ćetník dovolil. Místo oddechu se na nĕho vrhli a jeho vlastní šavlí usmrtili.
Podle šlápot ve snĕhu byli zloĆinci již druhý den dopadeni. Krajský soud v Jihlavĕ
odsoudil Františka Svobodu ke dvaceti a Jakuba Škodu k 15 letĭm tĕžkého žaláĥe.
Zpátky domĭ do Nového Veselí se však již nevrátili. Jeden spáchal ve vĕzení
sebevraždu a druhý zemĥel pĥirozenou smrtí v žaláĥi.
Za kulturní výbor pĥipravili: Kvĕta ŠtoĆková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo

Výbor pro volný Ćas informuje
Dne 23.7.2016 poĥádali "Mladí svišti" pod vedením Valerie Pelikánové pouīovou
taneĆní zábavu se skupinou Reflexy. Tato spoleĆenská akce probĕhla se skvĕlou
náladou zúĆastnĕných a nebyl zaznamenán žádný incident, díky dohledu
bezpeĆnostní agentury,která dbala na ochranu osob i zaĥízení. Výdĕlek byl rozdĕlen
mezi poĥádající mládež.:-)
Valerie Pelikánová

Školní okénko
Prázdniny ubĕhly jako mávnutím proutku a opuštĕné školní lavice se opĕt naplnily
žáky naší školy. PrvğáĆci se chvíli rozkoukávali, ale za pár dnĭ už byli ve škole jako
doma.
Aby ten pĥechod nebyl tak prudký, pĥesunuli jsme aspoğ Ćást výuky na dopravní
hĥištĕ ve ŽĐáĥe nad Sázavou. Starší žáci (4. a 5. roĆník) absolvovali dopravní výcvik
8. záĥí a mladší žáci (1. – 3. roĆník) 27. záĥí. Obĕ skupiny mĕly krásné podzimní
poĆasí a ani žádná dopravní nehoda se nekonala. Prostĕ všichni jezdíme a
dodržujeme dopravní pĥedpisy na jedniĆku!
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Jeden z posledních teplých podzimních dnĭ jsme si 13.
záĥí vyrazili užít pĕšky do Knĕževsi. Trasu dlouhou 4 km
tam a 4 km zpĕt zvládly všechny dĕti na jedniĆku. Na
knĕževeském hĥišti jsme si zahráli tenis, fotbal a další
sportovní hry.
Také jsme si nenechali ujít výpravu do vyhlášeného
Houbového háje. I tady nám poĆasí pĥálo.
Ekologické centrum Baliny navštĕvujeme moc rádi už od jeho založení. Tentokrát
pro nás mĕli lektoĥi pĥipravený program na téma „PojĐte s námi do lesa“. O lesních
živoĆiších a rostlinách jsme se dozvĕdĕli spoustu zajímavých vĕcí zase z jiné strany,
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než jak je známe.
A teĐ zase zpátky do lavic, abychom všechny nové vĕdomosti pĕknĕ probrali a
uspoĥádali...

Z mateĥské školy
Slunce hĥeje už jen trošku,
jenom trošiĆku.
Hrušky už jsou otrhané,
leží v košíĆku.
Neuvidíš nikde brouka, ani
motýlka,
místo nich nám strýĆek podzim,
draky posílá.
Ještĕ prožíváme teplé babí léto, ale
podzim už zlehka zaīukal na dveĥe.
Mimo jiné to znamená, že nejstarší dĕti odešly do školy a staly se prvğáĆky.
Ale Mateĥská škola nezĭstala prázdná, nastoupily do ní nové dĕti, které spolu s
rodiĆi pĥišli do naší školky. Z nĕkterých smutných oĆek jsme utĥeli slziĆku, jinému
se nechtĕlo od maminky, ale po krátké chvilce se dĕti osmĕlily, zaĆaly poznávat
nové kamarády, hraĆky, seznamovaly se s prostĥedím naší školky.
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Na dĕti bĕhem roku Ćeká ĥada nových poznatkĭ a dovedností, kulturních akcí,
plavání, tvoĥení s rodiĆi, …

Pĥejeme všem spokojený a úspĕšný školní rok 2016/2017.
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Skautský oddíl Ještĕrky
Loğskou sezonu jsme zakonĆili srpnovým táborem. Stejnĕ jako celý rok se nesl
v duchu indiánského života a pĥíbĕhĭ. Naše pomyslné teepee jsme vybudovali
v chatĕ Horka u Radešínské Svratky, která nám byla po pĕt dní pĥíjemným
útoĆištĕm.
Jako správní indiáni jsme si sami vyrábĕli obleĆení a ozdoby, orientovali se
v pĥírodĕ, uĆili se zacházet s tradiĆními zbranĕmi. Za zvládnuté dovednosti jsme si
na Ćelenky mohli pĥidat barevná péra.

Než jsme stihli všechny dojmy z tábora vstĥebat zaĆal nám další roĆník. Pĕkné dny
jsme trávili na loukách kolem Ostrova. Pĥicházející podzimní sychravé poĆasí nás
„odsunulo“ do prostor fary nebo do kulturního domu. Stihli jsme však ještĕ
návštĕvu vĕže ostrovského kostela nebo výpravu na Frelichĭv mlýn u ObyĆtova.
Pro letošní sezonu jsme zvolili jako téma Cestu kolem svĕta. ZaĆneme samozĥejmĕ
v našem nejbližším okolí a postupnĕ se budeme, aspoğ pomyslnĕ, vzdalovat.
Naše ĥady rozšíĥily další dĕti, takže nás na schĭzkách bývá tĥeba i tĥicet. To už
bychom v jedné partĕ tĕžko zvládali. Rozdĕlení do více vĕkových skupin nám
poskytuje možnost pĥipravit program odpovídající potĥebám jednotlivých kategorií.
Je to ovšem nároĆené na organizaci, proto mezi sebou rádi pĥívítáme nadšené
zájemce o práci s dĕtmi.
Tým vedoucích skautského oddílu
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TJ Sokol Ostrov nad Oslavou
ZÁBAVNÉ DĔTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
V pátek 2.záĥí 2016 uspoĥádala TJ Sokol zábavné sportovní odpoledne pro dĕti.
Na hĥišti za tenisovými kurty se postupnĕ sešlo 44 dĕtí ve vĕku od 4 do 14 let, aby
za krásného letního poĆasí pĥedvedlo hodnotné sportovní výkony. Tým poĥadatelĭ
pĥipravil soutĕže v bĕhu na 300 m, 60 m, dále skok daleký, slalom, chĭzi na chĭdách
a míĆové hry. Velké oblibĕ se tĕšil hod šipkami na terĆ. Po slavnostním vyhlášení
vítĕzĭ jednotlivých kategorií a pĥedání cen vĕnovaných firmou Viessmann si rodiĆe
a dĕti opekli párky a spoleĆnĕ popovídali u táboráku. Všichni strávili krásné páteĆní
odpoledne.
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TENISOVÁ ŠKOLIąKA OSLAVILA 3.ROąNÍK
Tenisová školiĆka pro dĕti od 4 do 15 let oslavila již tĥetí roĆník
Její první odchovanci - junioĥi již úspĕšnĕ reprezentují Ostrov nad Oslavou na
turnajích, 27 dĕtí si letos vyzkoušelo zahrát tenis pod vedením zkušených trenérĭ.
Jsme nesmírnĕ rádi, že se tvoĥí tým malých tenisových nadĕjí a tĕšíme se na další
pokraĆování školiĆky v roce 2017.
Za TJ Sokol Jolana SmyĆková
Další fotografie naleznete na následujících stranách Zpravodaje.

HETTICH PODPORUJE DĔTSKÉ TENISOVÉ NADĔJE
Tenisová školiĆka TJ Ostrov nad Oslavou získala finanĆní dotaci od spoleĆnosti
Hettich.
Dne 30.záĥí 2016 v reprezentativních prostorách Zámku ŽĐár pĥevzali zástupci TJ
Sokol Ostrov nad Oslavou od jednatelĭ spoleĆnosti Hettich ąR Andre Eckholta a
Oldĥicha Póla finanĆní dar v hodnotĕ 13 500 KĆ na podporu Ćinnosti Tenisové
školiĆky. V roce 2016 podpoĥila firma Hettich 36 dobrovolnických projektĭ svých
zamĕstnancĭ v celkové výši 480 000 KĆ.
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Sport
TENIS
V okresní soutĕži družstev bojoval tým Ostrova o první místo a tedy i postup do
okresního pĥeboru. O výsledku celého roĆníku se však bude rozhodovat až u
zeleného stolu. Zápas mezi TC Velká Bíteš B a Matador Velká Bíteš nebyl sehrán
podle všech regulí. V pĥípadĕ pĥiznání bodĭ Matadoru se Ostrov stane vítĕzem
soutĕže.
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HOKEJ
Vstup do Vesnické hokejové ligy ostrovskému týmu nevyšel. Nezachytil úvod utkání
s VeselíĆkem a po první tĥetinĕ prohrával 0:3. Poté se hra vyrovnala, ale pĥes
množství šancí se Ostrovu nepodaĥilo skóre dotáhnout. Naopak VeselíĆko vyuĆovalo
lekce z produktivity a každou nabídnutou pĥíležitost promĕnilo. Skóre po skonĆení
utkání tak bylo 3:6 v neprospĕch Ostrova.
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Pozvánky
JEDNODENNÍ ZÁJEZD – PĤEDVÁNOąNÍ PRAHA
Užijte si pĥedvánoĆní atmosféru jednoho z nejkrásnĕjších mĕst svĕta…

Termín:
Program:

sobota 26. listopadu 2016
návštĕva vánoĆních trhĭ na Václavském, Staromĕstském
námĕstí; pro zájemce krátká procházka historickou Ćástí Prahy
spojená s návštĕvou chrámu Panny Marie Vítĕzné na Malé Stranĕ
(Pražské Jezulátko), nebo návštĕva ZOO Praha;

Pĥíspĕvek na dopravu: 250 KĆ/os.
Mĭžete se pĥihlásit na emailové adrese: smyckova.jolana@gmail.com Zájezd se
uskuteĆní pouze v pĥípadĕ úĆasti 40 osob. Bližší informace zašlu na Vaši emailovou
adresu.
Uzávĕrka pĥihlášek: 6. 11. 2016.

Za Výbor pro volný Ćas Jolana SmyĆková

PĤEDVÁNOąNÍ SOBOTA
PĥijĐte na PĥedvánoĆní sobotu, která se bude konat 3.12. 2016 od 13.30 hod. v
Kulturním domĕ v Ostrovĕ nad Oslavou. Co Vás Ćeká? Prodejní trhy, dílny pro dĕti
a dospĕlé, vánoĆní punĆ a nĕco k zakousnutí. Výtĕžek z dílen, kuchynĕ a
dobrovolného vstupného bude vĕnován ostrovské škole.


SrdeĆnĕ Vás zvou ostrovské ženy.
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KONCERT SPOLEąNÁ VĔC
Pĥijmĕte pozvání na koncert SpoleĆná vĕc, který se uskuteĆní
v pátek 4. 11. 2016 od 19.h. v Kulturním domĕ Nové Mĕsto na Moravĕ.
Tomáš Pfeiffer a Vodnáĥský zvon vytváĥejí jedineĆné souznĕní hráĆe a nástroje, tvoĥíc tak neopakovatelný umĕlecký zážitek. Návštĕvníci koncertu
uvidí výjimeĆný multimediální projekt spojující historický nástroj Vodnáĥský
zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí. Filmový doprovod – pĥíbĕh pro jednotlivé skladby koncertu - je inspirován každodenním životem.
Témata skladeb koncertu SpoleĆná vĕc se prĭbĕžnĕ obmĕğují. V letošním
roce se návštĕvníci mohou tĕšit napĥ. na skladbu Rezonantia Temporum –
souznĕní zvonĭ, Vodnáĥského a zvonu z chrámu sv. Víta v Praze. Pohled do
hlubokého i blízkého vesmíru zprostĥedkují dosud málo známé snímky v Patria Deum. V tónech tohoto nástroje lze prožít hloubky rezonance, která dle
odkazu dávných mistrĭ kladnĕ pĭsobí na celou bytost i prostor. Na závĕr
koncertu budete mít možnost vidĕt Vodnáĥský zvon zblízka a pozorovat
krásu vodní hladiny, která pĥi fortissimech levituje v tisících kapiĆkách,
nebo vytváĥí rezonanĆní obrazce.
Chcete-li zažít jedineĆný kulturní zážitek, jste na koncert SpoleĆná vĕc srdeĆnĕ zváni.
Pĥedprodej vstupenek v e-shopu na www.dub.cz více informací na telefonu
724 303 477.
Karel Vasiliev
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TENISOVÁ ŠKOLIąKA TJ SOKOL OSTROV NAD OSLAVOU
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Dĕtské sportovní odpoledne TJ Sokol Ostrov nad Oslavou
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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
pod evidenĆním Ćíslem MK ąR E 22384
na základĕ §7 zákona Ć. 46/2000 Sb.
ĥíjen 2016

