
Zpravodaj pro městys Ostrov nad Oslavou
 a místní část Suky

Prosinec 2018



2 
 

SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, dovolte mi několik vět na úvod. 

Volby máme za sebou a nyní čeká nové zastupitelstvo práce, která jednak naváže na již rozpracované 
projekty a která také, jak pevně věřím, bude společně a v týmovém duchu, hledat i realizovat projekty 
nové a to tak, aby byly ku prospěchu nám všem. 

Rozhodně u nás nehodláme připustit „politikaření“, ostatně jsem přesvědčen o tom, že „tanečky“ 
prováděné v Praze, kde opozice, či vládní strany, jedna druhé „blokuje“ dobré zákony jenom proto, 
že s návrhy přišla „ta druhá strana“, k nám nepatří – nejsou pro nás tím správným vzorem. 

Peníze máme pouze jedny a není jich mnoho pro zvelebování našeho městyse, takže s nimi musíme 
hospodařit tak, aby byly racionálně vloženy do takových projektů, které budou ku prospěchu i rozvoji 
městyse a to bez toho, že bychom se zadlužili na úkor budoucnosti. 

U všech členů nového zastupitelstva vidím upřímnou snahu i chuť do práce, kterou budu, zcela jistě, 
maximální možnou měrou podporovat a to s cílem vytvářet týmovou práci, týmového ducha, tak 
abychom i tímto předešli různým druhům „vzájemného nepochopení“ a fámám. 

Připravujeme několik změn (včetně té o zlepšení vzájemné informovanosti), budete o nich včas 
informováni. 

Dovolte mi, na závěr těchto „několika vět“, popřát Vám všem klidné a spokojené prožití svátků. 
Vánoce jsou svátky klidu, rozjímání, rodiny a lásky i štědrosti, přeji Vám tedy vše nejlepší a k tomu 
i hodně zdraví a štěstí i snahu o vzájemné porozumění. 

Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., starosta 

Informace zastupitelstva a úřadu městyse 
VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 5. – 6. 10. 2018 

Pořadí dle stran 

 ODS – 2109 hlasů, 42,3%, 5 mandátů 
 SNK Ostrov n. O. – 1276 hlasů, 25,6%, 3 mandáty 
 Starostové a nezávislí – 853 hlasů, 17,1 %, 2 mandáty 
 KDU-ČSL – 746 hlasů, 14,9%, 1 mandát 

Volební účast 

 762 voličů v okrsku, odevzdáno 493 obálek, účast 64,7 % 

Zvolení zastupitelé 

 ODS – Štočková Květa Mgr., Dupal Ivo MVDr., Martínek Ludvík Ing. Ph.D., Homolková 
Dana, Kříž Jan 

 SNK Ostrov n. O. – Tlustý Jiří Bc., Míchal Zdeněk, Dvořák Jan 
 Starostové a nezávislí – Pelikánová Valerie, Smyčka Jiří Ing. 
 KDU-ČSL – Šoulák Josef 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse Ostrov nad Oslavou 1. 11. 2018 byli zvoleni 

 Starosta: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 
 Místostarostka: Dana Homolková 
 Předsedou finančního výboru: MVDr. Ivo Dupal 
 Předsedou kontrolního výboru: Bc. Jiří Tlustý 
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Na veřejném zasedání zastupitelstva městyse Ostrov nad Oslavou 17. 12. 2018 byli schváleni 
další členové finančního a kontrolního výboru a zřízeny obecní komise v následujícím složení: 

Finanční výbor 

 MVDr. Ivo Dupal – předseda 
 Věra Pelikánová 
 Jana Komínková 

 

 

Kontrolní výbor 

 Bc. Jiří Tlustý – předseda 
 Ing. Jiří Smyčka 
 Valerie Pelikánová 

Kulturní výbor 

 Mgr. Květa Štočková – předsedkyně 
 Mgr. Hana Dupalová 
 Dana Homolková  
 Jan Kříž ml. 
 Ilona Prchalová 
 Eliška Šidlová  
 Josef Šidlo 

Výbor pro správu obecního majetku 

 Jan Dvořák – předseda 
 Josef Šoulák 
 Ing. Radomír Homola 

 

ROZPOČET A POPLATKY 

Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou ve výši 14 302 040,- Kč. 
V rozpočtu městyse se počítá s pokračujícími pracemi v mateřské škole a dále jsou naplánovány 
investice na čistírně odpadních vod (posílení odkalovacího lisu), příprava dalšího obecního vrtu na 
pitnou vodu a nákup nových kontejnerů na tříděný odpad.  

Na výdajové stránce je schválena rezerva ve výši 2 763 107,- Kč, která bude použita na další investice 
v Ostrově - odpadní vody na Sukách, místní komunikace u mateřské školy, chodníky a ploty na 
hřbitově, veřejné osvětlení. Konkrétní využití bude záviset na vypsaných dotačních titulech, neboť 
nové zastupitelstvo, stejně jako zastupitelstva předcházející, nechce obec zadlužovat. 

POPLATKY NA ROK 2019 

 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2019 činí 400,- Kč/občan/rok. 
Splatnost: 1. splátka do 30. května 2019, 2. splátka do 30. září 2019.  

 Poplatek za psy pro rok 2019 činí: 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a každého 
dalšího psa. Splatnost tohoto poplatku je do 31. března 2019. 

 Vodné na rok 2019 činí 30,- Kč včetně DPH/m3.  
 Stočné na rok 2019 činí 30,- Kč včetně DPH/m3. 
 Stočné stanovené paušálem na rok 2019 činí 1.050,- Kč/osoba/rok. 

 

INFORMACE PRO OBČANY 

Oznamujeme občanům, že od 27. 12. do 31. 12. 2018 bude úřad městyse uzavřen z důvodu čerpání 
dovolené. 

Svoz komunálního odpadu proběhne v sobotu 22. 12. 2018. 

Žádáme spoluobčany, aby v zimních měsících nenechávali svá vozidla odstavená na obecních 
komunikacích. V případě, že nebudou komunikace volně průjezdné, nebude komunikace 
prohrnována! 

Děkujeme spoluobčanům, kteří pomáhají s odklízením sněhu a ledu z obecních ploch v okolí svých 
domovů. Vaší pomoci si vážíme.  
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REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 

V listopadu letošního roku byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci chodníků a autobusových 
zastávek podél silnice I/37 směr Žďár nad Sázavou.  

Celková cena této stavební akce činila 5.814.447,- Kč včetně DPH, převážná část této ceny – částka 
3.912.000,- Kč byla pokryta z dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury.  

V prostoru nově zrekonstruovaných chodníků vzniklo několik prostorů pro přecházení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o novou záležitost v naší obci, uvádíme níže informace o tom, co 
prostor pro přecházení je, a jak bychom se na něm měli chodci chovat. 

Místo pro přecházení není totéž, co přechod pro chodce 

Klasické zebry na některých místech nahrazují takzvaná místa pro přecházení. Přechody totiž podle 
odborníků vyvolávají pocit falešného bezpečí a chodci se po nich riskantně vrhají před auta. Na 
místech pro přecházení musí být chodci opatrnější. Na rozdíl od klasického přechodu na nich nemá 
chodec přednost před autem. 

Místo pro přecházení je místo na pozemní komunikaci, které je uzpůsobené pro přecházení chodců, 
avšak specificky se tak označují především taková místa, která přitom nejsou označena příslušnou 
dopravní značkou jako přechod pro chodce. Český zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., 
účinný od 1. ledna 2001, tento termín na jednom místě použil, aniž by jej blíže definoval. Technická 
norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z roku 2006 jej definovala jako „stavebně 
upravené úseky místní komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci“. Až 
s účinností od 1. ledna 2016 prováděcí vyhláška č. 294/2015 Sb. zavedla speciální vodorovnou 
dopravní značku, kterou lze místo pro přecházení označit. 

 

Klasické přechody (tzv. zebry) musí být na vozovce vyznačeny vodorovným dopravním značením 
„Přechod pro chodce“ (viz obrázek V 7a), na kterém má chodec přednost před auty. Na místech pro 
přecházení, které je označeno vodorovným dopravním značením „Místo pro přecházení“ (viz 
obrázek V 7b), musí být chodec opatrnější. Na rozdíl od klasického přechodu na nich nemá chodec 
přednost před autem. Podle vyhlášky platí, že řidič nesmí chodce přecházejícího pozemní 
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komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Dále platí, že před vstupem na vozovku se chodec musí 
přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a 
rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.  

Místo pro přecházení u kina 

Podle původního předpokladu, který vzešel z dohody mezi městysem a Ředitelství silnic a dálnic, 
mělo být místo pro přecházení u křížku u kina zbudováno již na podzim letošního roku. Městys podle 
dohody zajistil snížení chodníků v místě přecházení a Ředitelství silnic a dálnic mělo za úkol zajistit 
položení červeného asfaltu. Podle informací, které nám Ředitelství silnic a dálnic sdělilo, na 
dodavatele asfaltu sice proběhlo výběrové řízení, ale cena byla přemrštěná, z toho důvodu bylo 
výběrové řízení zrušeno a bude vyhlášeno po novém roce nové. Vzhledem k výše uvedenému bude 
místo pro přecházení v oblasti křížku u kina dobudováno snad na jaře 2019.  

Místo pro přecházení u kulturního domu 

Městys požádal stavební úřad o souhlas se zbudováním místa pro přecházení u kulturního domu dle 
přiložené projektové dokumentace. O možnosti vybudování tohoto místa pro přecházení nebylo 
dosud stavebním úřadem rozhodnuto. Věříme, že v příštím roce dostaneme kladné stanovisko 
k možnosti zbudovat toto místo pro přecházení ze stavebního úřadu a budeme jej moci ihned 
vybudovat. 

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

V letošním roce byla v naší mateřské škole provedena rekonstrukce fasády a podbití, byly zrušeny 
nefunkční vstupy do školního sklepa, byla provedena výměna vstupních dveří do mateřské školy, 
výměna schodů ke skladům, vybudováno nového schodiště a krytý vstupu ke třídě berušek a nový 
krytý vstup ke třídě motýlků, osazeno nové nerezové zábradlí k balkonům u třídy berušek i motýlků 
a opraven sokl na budově mateřské školy.  

Výše uvedené stavební práce přišli městys na 934.870,- Kč. Na tuto stavební akci nám byla 
poskytnuta dotace ve výši 125.000,- Kč.  

Městys plánoval v letošním roce rovněž provést rekonstrukci zahrady místní mateřské školy. Na tuto 
akci se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 500.000,- Kč, jedná 
se o maximální výši poskytované dotace. Pro podmínky dotace je nutná realizace rekonstrukce naší 
zahrady do září roku 2020.  

Informace o poskytnutí dotace byla na úřad městyse doručena až v půlce července 2018. V průběhu 
prázdnin proběhla dvě výběrová řízení na dodavatele prací a herních prvků na zahradu mateřské 
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školy. Do prvního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Do druhého výběrového řízení se přihlásil 
pouze jeden dodavatel, který však nabízel zbudování zahrady za téměř dvojnásobnou cenu, než byla 
projektována, a z toho důvodu bylo druhé výběrové řízení zrušeno a vyhlášeno třetí výběrové řízení. 
Do třetího výběrového řízení se přihlásili dvě firmy, přičemž zastupitelstvo městyse rozhodlo o tom, 
že úpravu zahrady provede firma EKOVYSOČINA, s.r.o., Baliny za celkovou cenu včetně DPH 
627 979,- Kč. Stavba má být realizována v období od jara do podzimu 2019. 

Práce na úpravě zahrady budou zahájeny na jaře příštího roku. Ještě před zahájením prací na úpravě 
zahrady městys provede napojení svodů na dešťovou kanalizaci. Tyto práce provedenou zaměstnanci 
městyse v průběhu zimy (pokud to počasí dovolí).  

Projekt na úpravu zahrady místní mateřské školy 

 

Celkový pohled na zahradu MŠ 

 

Venkovní učebna u třídy Berušek 
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Pro příští rok zastupitelstvo plánuje vyměnit stoly a židle ve třídách berušek a motýlků, zrenovovat 
vnitřní dveře ve školce a šatny dětí, dodělat dlažbu na sociálních zařízení pro děti. Rovněž bychom 
chtěli vyměnit rozpraskaný asfalt v okolí školky za zámkovou dlažbu, zrekonstruovat rampu u jídelny 
a schody ke třídě motýlků. Tyto práce jsou v plánu v letních prázdninách roku 2019. 

 

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

MUDr. Jiří Krejčík  

 24. – 26. 12. 2018 státní svátky - neordinuje 
 27. 12. 2018 neordinuje – zastupuje MUDr. Bačovská  
 28. 12. 2018 8:00 – 12:00 – Žďár n. S. 
 31. 12. 2018 neordinuje – zastupuje MUDr. Kovář 

Od 2. 1. 2019 probíhají ordinační hodiny v běžných časech. 

 

MUDr. Jiří Pulec  

 24. – 26. 12. 2018 státní svátky - neordinuje 
 27. 12. 2018 neordinuje 
 28. 12. 2018 7:00 – 12:00 – Radostín n. O. 
 31. 12. 2018 7:00 – 12:00 – Radostín n. O. 

 

Od 2. 1. 2019 změna ordinačních hodin: 

 Po    7:00 - 12:00 Radostín n/O., 13:00 - 16:00 ordinace Bory 
 Út     7:00 - 11:00 ordinace Ostrov n/O.,  12:00 - 16:00  Radostín n/O. 
 St     7:00 - 14:00  (možnost objednání od 10:00 hod.) 
 Čt     16:00 - 18:00 akutní případy, objednaní pacienti 
 Pá     7:00 - 12:00 

 
 

BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 

 25.12.2018       10,45 –12,45 h., odjezd autobusu v 10,15 h. 
 31.12.2018        10,45 – 12,15 h., odjezd autobusu v 10,15 h. 
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Kulturní výbor 
VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR 

Sté výročí založení samostatného československého státu jsme si připomněli v neděli 28. října 2018. 
Zastupitelstvo Městyse Ostrov nad Oslavou společně s našimi spoluobčany a dětmi uctilo památku 
tohoto významného svátku položením věnců u pomníku padlých u místní základní školy. Na počest 
oslavy 100. výročí založení samostatného československého státu zastupitelé vysadili lípu v parku u 
sv. Jana. 

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se v tak hojném počtu této slavnosti zúčastnili. 
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ A VŠECH OSTROVSKÝCH A SUCKÝCH OBČANŮ 
NAROZENÝCH PŘED ROKEM 1958 

Kulturní výbor uspořádal v sobotu 17. listopadu 2018 v místním kulturním domě tradiční posezení 
jubilantů a všech občanů Ostrova nad Oslavou a Suků narozených před rokem 1958 (včetně). 
Pozváno bylo celkem 224 našich spoluobčanů.  

V úvodu večera pan starosta přivítal všechny přítomné jubilanty a popřál jim do dalších let hodně 
zdraví a pohody. Následovala společná večeře, a poté se do pozdních večerních hodin naši milí 
jubilanti věnovali konverzaci u sklenky dobrého vína.  
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K tanci a poslechu našim jubilantům hrála po celý večer tradičně kapela JK Band – Jeňa Kříž a Pepa 
Karásek. O občerstvení a pohodlí hostů se starala paní Květa Štočková, paní Dana Homolková, paní 
Martínková, pan Jan Dvořák, pan František Březka ml., paní Marie Svítilová, paní Eliška Šidlová, 
paní Miroslava Simetingerová a paní Irena Svítilová.  

Děkujeme všem jubilantům, kteří přijali naše pozvání a tradičního posezení se zúčastnili. 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Při příležitosti svátku svatého Mikuláše připravil Kulturní výbor Městyse Ostrov nad Oslavou pro 
žáčky místní mateřské a základní školy tradiční mikulášskou nadílku. V letošním roce bylo 
připraveno celkem 84 balíčků, z toho 36 balíčků pro děti ze základní školy a 48 balíčků pro děti 
z mateřské školky. Hodnota jednoho balíčku činila asi 100,- Kč. 

 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

V neděli 2. prosince v podvečer se před úřadem městyse uskutečnilo první slavnostní rozsvícení 
ostrovského vánočního stromu. Městys ve spolupráci s místní základní školou a SDH Ostrov nad 
Oslavou připravili pro naše spoluobčany a děti asi třicetiminutový program. Žáčci místní základní 
školy si pro přihlížející připravili předvánoční vystoupení. Pan starosta pronesl k přihlížejícím 
několik slov. Následovalo samo rozsvícení ostrovského vánočního stromu a první svíce adventního 
věnce. Letos se nově na špici našeho vánočního stromu rozsvítila i vánoční hvězda. Na závěr si 
všichni zazpívali koledy s harmonikou Pepy Karáska a kytarou Jirky Tlustého. Na zahřátí byl pro 
dospělé připraven svářák, pro děti vánoční punč a perníčky pro každého. I přes nepřízeň počasí se 
slavnostního rozsvícení vánočního stromu zúčastnilo asi 160 lidí. 

Děkujeme žáčkům a paní učitelkám z místní základní školy za připravené vystoupení, paní Zdence 
Březkové za napečení perníčků, členům SDH Ostrov nad Oslavou za pomoc s přípravou občerstvení, 
podia, aparatury a obsluhou a Vám všem za to, že jste ostrovský vánoční strom přišli společně s námi 
slavnostně rozsvítit. 

 

 

příprava slavnostního rozsvícení vánočního stromu 
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VÍTANÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 2. prosince 2018 bylo do řad ostrovských občanů slavnostně přivítáno šest nových občánků 
(dva chlapci a čtyři děvčátka). Jednalo se o:  

 Šimona Vojíka 
 Kateřinu Homolovou 
 Martinu Melicharovou 
 Kláru Kukeňovou 
 Sofii Koutníkovou 
 Matěje Kotoučka 

Každé miminko obdrželo od městyse bryndáček s ostrovským motivem (viz foto níže) a finanční dar 
ve výši 3.000,- Kč. Maminka byla obdarována růžičkou. 

Děkujeme všem rodičům, kteří přijali naše pozvání a této malé slavnosti se zúčastnili. Poděkování 
patří také dětem z místní základní školy i jejich učitelkám za připravený kulturní program. 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 

Svá významná životní výročí oslavili tito naši spoluobčané:

V červenci 

 pan Jaroslav PELIKÁN 82 let 
 pan Stanislav BADALÍK 82 let 
 paní Anna POULOVÁ 81 let 
 paní Ludmila FIALOVÁ 84 let 

V srpnu 

 paní Marie TRČKOVÁ ze Suků 84 let 
 paní Marie MARKOVÁ 86 let 
 paní Božena SLÁMOVÁ 82 let 

V září 

 pan Václav VÁVRA 90 let 
 paní Marie VÁVROVÁ 83 let 

V listopadu 

 pan Stanislav ŠACL 80 let 
 pan Jan ŠPAČEK 80 let 
 pan Zdeněk MÍCHAL 83 let 
 paní Anežka DVOŘÁKOVÁ 90 let 

 
 Manželé Růžena a Jiří TULISOVI 

oslavili 50 let společného života   

Do dalších let přejeme našim milým oslavencům ještě jednou vše nejlepší, pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu. 

Všichni naši oslavenci obdrželi od městyse během roku, kromě osobního přáníčka i peněžitý dar. 

 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

 Dne 27. července 2018 jsme se rozloučili s paní Marií FILIPOVOU ve smuteční síni na 
Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou. 

 S paní Žofií LUKEŠOVOU jsme se rozloučili ve smuteční síni v Ostrově nad Oslavou dne 
21. srpna 2018. 

 S paní Marií SVÍTILOVOU jsme se 8. září 2018 rozloučili ve smuteční síni v Ostrově nad 
Oslavou. 
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 Dne 13. října 2018 jsme se rozloučili s panem Vlastimilem MACHEM ve smuteční síni 
v Ostrově nad Oslavou. 

 S paní Bohumilou KOSTELENCOVOU jsme se v chrámu páně svatého Jakuba v Ostrově 
rozloučili 7. prosince 2018. 

 

STŘÍPKY Z HISTORIE 

Velký státní znak: 

Zákon o státních symbolech – vlajce, znacích a pečeti – byl Národním shromážděním Republiky 
Československé schválen 30. března 1920. Do dnešní podoby se zachovala v původní podobě pouze 
státní vlajka. 

Jedním ze znaků byl „Velký znak“ Republiky Československé“. 

Dva zlatí lvi drželi štít složený z erbů. Dvojitý kříž (patriarší) představoval Slovensko a medvěd 
symbolizoval Podkarpatskou Rus. Znakem Moravy byla orlice s červenobílým vzorem, Čechy 
označuje lev. Slezsko je zastoupeno černým orlem s půlměsícem na hrudi. V dolní části štítu byly 
znaky knížectví Těšínského, Opavského a Ratibořského. Na lipových ratolestech pod štítem je stuha 
s nápisem  - PRAVDA VÍTĚZÍ. 

Znak je složený z erbů historických zemí Koruny České a Slovenska. Symbol Podkarpatské Rusi 
„stojící medvěd“ byl vzat do znaku podle návrhu českého historika a heraldika Gustava Friedricha. 

V heraldických pravidlech je šelma s jedním ocasem – lvice, se dvěma ocasy – lev. 

 

Za kulturní výbor připravili: Květa Štočková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo 

 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu dne 5. 1. 2019 se v dopoledních hodinách v obcích Ostrov nad Oslavou, 
Suky a Laštovičky uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka.  
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NOVĚ VZNIKAJÍCÍ OSTROVSKÝ PĚVECKÝ SBOR 

Touto cestou zveme děti a mládež do nově vznikajícího pěveckého sboru. Pravidelné schůzky 
pěveckého sboru se budou konat každý čtvrtek po mši svaté v 18:30 hodin v kostele sv. Jakuba 
v Ostrově nad Oslavou.  

Přijďte rozšířit naše řady! Na setkání s Vámi se těší Jana Homolová, Dagmar Šišková a Anna 
Bartošová 

Výbor pro volný čas 
Ještě v létě se konala jedna z největších akcí spolupořádaná Výborem pro volný čas, a to Letní 
dovádění s Vysočinou. Na louce vedle obecního úřadu se za velkého zájmu našich spoluobčanů 
předvedl Železný Zekon, děti si vyzkoušely různé soutěže a aktivity, velmi oblíbené bylo malování na 
obličej. Několik partnerských dvojic mezi sebou zápolilo v netradičních soutěžích. Nechyběl 
dostatek občerstvení, zajímavé byly i stánky s výukovými a poradenskými programy. Celým 
slunečným odpolednem provázel Milan Řezníček. Touto cestou děkujeme členům TJ Sokol Ostrov 
nad Oslavou za pomoc s přípravou areálu. 

V sobotu 13. října se v kulturním domě sešly děti a mládež na podzimní diskotéce. O hudbu a soutěže 
se staral DJ David Hamerský, ve spolupráci s maminkami byl zajištěn přístup nápojů i občerstvení, 
nechyběly ani nealkoholické koktejly a míchané nápoje.  

Školní okénko 
V první polovině září jsme společně vyrazili na naučnou stezku do Radešínské Svratky s názvem 
„Moderní zemědělství“. Žáci byli rozděleni do 3 skupin. Každá z nich absolvovala 10 stanovišť. Děti 
si zopakovaly učivo prvouky a přírodovědy. Vyhrály spoustu mléčných výrobků za zpěv a 
zodpovězení jednoduchých otázek z oblasti zemědělství. 

Poté se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili dopravní výchovy. Vyzkoušeli si nejenom jízdu na dopravním 
hřišti, ale zopakovali si i dopravní značky a pravidla silničního provozu. 

Na začátku října proběhl sběr papíru. Odevzdali jsme 3,26 tun papíru.  

Ve středu 10. 10. 2018 žáci 2. ročníku navštívili dětské oddělení městské knihovny ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Zúčastnili se besedy o Josefu Čapkovi a jeho knize Povídání o pejskovi a kočičce. 

O týden později se pak zúčastnili programu s názvem „Tajemství zahrady“ ve výukovém centru 
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Objevovali živočichy, které zkoumali pod mikroskopem.  Následně se 
přemístili do učebny, kde si připravili pokrmy z pokladů zahrady. 
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V úterý 23. října jsme se s 5. třídou a dvěma posilami ze čtvrté třídy - Jirkou Homolou a Eliškou 
Hemzovou - vydali do Velkého Meziříčí na akci nazvanou Den bez úrazu. Plni očekávání jsme po 
menších zmatcích dorazili na místo konání. V sále 
Jupiter klubu byly nachystané lákavě vypadající 
pomůcky. U podlouhlého stolu seděla na oko 
velmi přísná porota složená ze zástupců policie, 
hasičského sboru a kynologického záchranného 
sboru. Žáci naší školy obsadili 1. místo. 
Gratulujeme. 

Poslední týden v říjnovém měsíci jsme na den 
otevřených dveří přivítali rodiče našich žáků. 
Strávili u nás první dvě vyučovací hodiny. 
Děkujeme všem rodičům, kteří se přišli do školy 
na své děti podívat. 

V listopadu jsme se zúčastnili, tak jako každý rok fotograficko-filmové projekce FLORIDA & HAVAJ 
NA HAVAJI.  

Děti se mohly těšit také na RUKODĚLNÉ PŘEDMĚTY z Havaje, Bornea, Namibie, Keni, Ugandy, 
Thajska, Brazílie, TRIČKA, KNIHY, FOTOGRAFIE, ŠPERKY Kateřiny MOTANI, NÁRAMKY 
z polodrahokamů, ale také na náhrdelníky a náramky z PRAVÝCH PEREL. 

V tomto školním roce jsme se přihlásili na dětská 
divadelní představení. Žáci 1. a 2. ročníku absolvují 
8 představení a žáci 3. – 5. ročníku 4 divadelní 
představení. 

Děti 1. – 2. ročníku mají za sebou divadelní 
představení s názvem „Křoupat zdravě – dá se 
hravě“, v prosinci je čeká představení s názvem 
„Vánoční hvězda“. Žáci vyšších ročníků navštívili 
představení s názvem „Filmová a muzikálová 

hudba“ a v prosinci je čeká představení s názvem „ Jak si hrají 
tatínkové“. 

Opět jsme se vydali na Ostrůvek do Velkého Meziříčí. 
Tentokrát byl program utvořen pro starší ročníky, tedy pro 3. 
až 5. třídu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o včelách, 
jejich životě a pracovním vytížení. Odměnou bylo tvoření 
perníku, který jsme si mohli sníst! 



19 
 

V závěru měsíce jsme absolvovali besedu v Městské knihovně ve Velkém Meziříčí na téma Staré 
pověsti české a komiks. Děti zde aktivně pracovaly ve skupinách, dozvěděly se vše o Krokovi a jeho 
dcerách. Poznávaly také byliny, kterými se naši předkové živili a které se užívají až dosud. Ve druhé 
části objevovaly historii komiksu a společně došly až k nejmodernějšímu japonskému manga 

komiksu.  

Vyzkoušely si vytvořit v rámci skupinové práce svůj 
vlastní manga komiks - na všem známou pohádku 
Červená Karkulka. V tématu Lidová slovesnost jsme se 
dozvěděli, že přísloví, hádanky, rozpočítadla i písničky 
patří do lidové slovesnosti. Některá přísloví jsme si zkusili 
sami doplnit, většinu hádanek jsme uhodli, a nakonec 
jsme si zahráli i hry. 

2. prosince žáci naší školy vystoupili s programem na 
Vítání občánků. Týž podvečer účinkovali na slavnostním 

rozsvěcení vánočního stromečku – zahájení Adventu. 

Tradiční karneval se uskuteční v sobotu 16. února 2019 

Přejeme všem spoluobčanům krásné a pohodové svátky v kruhu svých nejbližších. A hodně zdraví 
v roce 2019. 

Z mateřské školy 
Výlet do „Dýňového světa“ 

V říjnu jsme se 
vydali na náš první 
společný výlet na 
statek k Pipkům do 
Nové Vsi u Leštiny. 
Vyjeli jsme brzy 
ráno a cesta 
autobusem byla 
dlouhá, ale rychle 
utekla. Nemohli 
jsme se dočkat, až 
dojedeme do cíle. Po 
vydatné svačině na 
balíkách slámy jsme 
si prohlédli stodolu 
plnou dýní různých 
druhů, velikostí a 
barev. Děti nejvíc 
ocenily nejrůznější 
atrakce, které statek 
nabízel. Dováděly ve 
slámovém bazénu, 
zdolávaly slámový hrad, běhaly v dýňovém labyrintu a stavěly věže a hrady z dýní. Na statku 
nechyběly ani domácí zvířata, které jsme si prohlédli a některé i pohladili. Kdo se nebál, mohl po 
schodech vylézt na půdu mezi  halloweenská strašidla. 

Počasí nám přálo a tak jsme si výlet náležitě užili. Všichni jsme byli po návratu spokojeni a měli jsme 
spoustu nových zážitků z „Dýňového světa“. 
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Jablíčkohraní 

18. 10. 2018 jsme v naší školce s dětmi 
uspořádali „jablíčkové odpoledne“ 
plné soutěží a her.  

Děti si se svými rodiči užily spoustu 
legrace při plnění sportovních i 
tvořivých úkolů (např. převážení 
jablíček na kolečku, házení jablkem na 
cíl, skákání, lepení, kreslení, chůze po 
lavičce…).  

Za splnění úkolů děti dostaly odměnu 
a na závěr se všichni po sportovních 
výkonech občerstvili opečeným 
párkem a ochutnávkou jablečných 
dobrot. 

 

Svatomartinská jízda 

O oslavách Svatého Martina slýcháváme každým rokem. Svatý Martin byl římský voják, poustevník 
a biskup v jedné osobě, který se jednoho dne vydal na dlouhou cestu, a my se na ni vydali spolu 
s ním. Po cestě jsme potkali nuzáka, kterému byla zima, Martinovi se mu zželelo a rozdělil se s ním 
o svůj plášť. 

Děti se rozhodly, že uvítají Sv. Martina na bílém koni, kterého si sami vyrobily. A on už zařídí, aby 
napadly první sněhové vločky.  Naučili jsme se legendu o Svatém Martinovi, vymalovali jsme si 
pracovní list, zazpívali si písničku o Martinovi a zahráli si hru“ Poznej, kdo je pod pláštěm“. A děti 
se proměnily v postavy, o kterých se v legendě vypráví. 

Čertovská besídka 

Tak jako každý rok, v tento předvánoční čas, tak i letos jsme s dětmi plni nadšení a těšení se připravili 
pro rodiče a prarodiče vánoční setkání v naší školce.  

Tentokrát v čertovských maskách děti předvedly formou písniček a básniček, jak to chodí v pekle. 
Nejen vystoupení, ale i příprava výzdoby ve školce se nesla v čertovském duchu. Rodiče a prarodiče 
se s dětmi zapojili do tvoření různých dárečků a ozdob s vánoční tématikou. Odměnou jim bylo 
sladké pohoštění od maminek, babiček a paní kuchařek. 
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Všichni jsme si to náramně užili a už teď se těšíme příště na shledanou. 

 
Hasiči informují 

Vážení spoluobčané, 

blíží se konec roku, a proto bychom Vás rádi informovali o dění v našem sboru a o činnosti zásahové 
jednotky. Letošní rok jsme zahájili, jakožto již 9 předchozích let, přípravou ostatkového průvodu a 
přípravou maškarního plesu. Prostředky vydělané na těchto akcích byly použity na splátku nového 
dopravního automobilu, na který náš sbor přispívá po dobu 5 let částkou 50 000,- Kč. Toto vozidlo 
je majetkem městyse Ostrov nad Oslavou.   

A právě tento automobil nám byl 9. března předán výrobcem THT Polička.  Další akcí bylo postavení 
májky. Dne 26. května se uskutečnilo slavnostní předání výše zmíněného vozidla paní starostkou do 
užívání zásahové jednotky. V podvečerních hodinách proběhlo kácení májky a večer taneční výlet se 
skupinou Zuberská šestka. 

V květnu se též konala okrsková soutěž ve Světnově, kam náš sbor vyslal jedno družstvo mužů a 
jedno žen.  

Další akcí spolupořádanou naším sborem a Městysem Ostrov bylo slavnostní rozsvícení Vánočního 
stromu a adventního věnce. I přes nepřízeň počasí se této akce zúčastnilo cca 150 našich 
spoluobčanů. 

Zásahová jednotka v letošní roce zasahovala u 15 mimořádných událostí. Jednalo se o 8 požárů, 4x 
odstranění nebezpečného hmyzu, 1x odstranění vyteklého oleje na komunikaci, 1x dopravní nehoda 
a 1x planý poplach.  Tou největší byl požár velkokapacitního seníku v obci Řečice. Likvidace požáru 
se účastnilo 9 jednotek PO a trvala dva dny.  

Vážení spoluobčané přeji Vám klidné prožití blížících se vánočních svátků a šťastné vykročení do 
nového roku. 
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Plánované akce na rok 2019: 

 16. února – maškarní ples 
 2. března – masopustní průvod obcí 
 30. dubna – stavění májky 
 1. června – kácení májky 
 26. července – pouťová zábava 

         Jan Kříž, SDH Ostrov nad Oslavou 

MLADÍ HASIČI 

Družstvo „A“ našich mladých hasičů ve složení – Bára Veselá, Evička Šouláková, Kubík a Dáda 
Vítečkovi, Honzík Šoulák, Marťa a Tomík Křížovi v letošním roce objelo všech 10 soutěžních klání v 
soutěži Regionál cup mládeže 2018: 

1. kolo se uskutečnilo 13. 5. 2018 ve Velkém Meziříčí (naše děti obsadily 6. místo, celkem se 
účastnilo 21 družstev),  

2. kolo se uskutečnilo 20. 5. 2018 v Lavičkách (naše děti obsadily vynikající 4. místo, celkem se 
účastnilo 19 družstev),   

3. kolo se uskutečnilo 27. 5. 2018 v Blízkově (naše děti obsadily 14. místo, celkem se účastnilo 
20 družstev), 

4. kolo se uskutečnilo 3. 6. 2018 v Lomničce u Tišnova (naše děti obsadily 6. místo, celkem se 
účastnilo 19 družstev), 

5. kolo se uskutečnilo 10. 6. 2018 ve Stránecké Zhoři (naše děti obsadily 17. místo, celkem se 
účastnilo 20 družstev), 

6. kolo se uskutečnilo 17. 6. 2018 ve Znětínku (naše děti obsadily 13. místo, celkem se účastnilo 
20 družstev), 

7. kolo se uskutečnilo 24. 6. 2018 v Netíně (naše děti obsadily 6. místo, celkem se účastnilo 18 
družstev), 

8. kolo se uskutečnilo 2. 9. 2018 v Radostíně nad Oslavou (naše děti obsadily 8. místo, celkem 
se účastnilo 19 družstev), 

9. kolo se uskutečnilo 9. 9. 2018 ve Štěpánovicích (naše děti obsadily 8. místo, celkem se 
účastnilo 18 družstev), 

10. kolo se uskutečnilo 16. 9. 2018 v Dolních Loučkách (naše děti obsadily 12. místo, celkem se 
účastnilo 18 družstev). 

V letošním roce náš sbor založil i druhé družstvo mladých hasičů. Členy družstva „B“ jsou: Vašík 
Havelka, Staník Mahursky, Verunka Pokorná, Nelinka a Filípek Roseckých, Daneček Vávra, Maty 
Veselý.  

Družstvo „B“ naskočilo do podzimní části 
Regionál cupu mládeže v kategorii mladší žáci 
(děti do 11 let) v Radostíně nad Oslavou dne 2. 
9. a hned přivezlo vynikající výsledek v podobě 
7. místa (celkem se účastnilo 16 družstev). Další 
soutěž se uskutečnila 9. 9. ve Štěpánovicích, kde 
naše děti obsadily 14. místo (celkem se účastnilo 
17 družstev). V závěrečné soutěži dne 16. 9. 
v Dolních Loučkách družstvo „B“ obsadilo 
vynikající 6. místo (celkem se účastnilo 17 
družstev).  

Činnost našich dětských družstev však 
nespočívá jen v tréninzích a soutěžích.  
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Naše děti se aktivně účastní masopustního průvodu, stavění a kácení máje, přípravy adventního 
věnce a slavnostního rozsvícení vánočního stromu atd. 

Na zahájení prázdnin jsme pro naše malé hasiče a jejich rodiče uspořádali opékání špekáčku.  
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S prázdninami jsme se 
rozloučili zábavným 
odpolednem spojeným 
se stanováním na 
výletišti za hasičskou 
zbrojnicí, do kterého 
se aktivně zapojili i 
rodiče našich malých 
hasičů.  

Starší členové našeho 
sboru pro děti 
připravili střelbu ze 
vzduchovky, pohád-
kovou stezku odvahy 
spojenou s hledáním 
pokladu, noční stezku 
odvahy a přenocování 
ve stanu.   
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Skautský oddíl Ještěrky 
V současné době běží už pátá sezona našeho skautského oddílu. Chceme se však vrátit ještě k závěru 
té předcházející, která, jako každá správná, byla zakončena společným táborem. Ten letošní se konal 
na faře v Heřmanově u Křižanova a jeho ústředním motivem byl souboj o poklad pevnosti Boyard. 

Fara v Heřmanově s mnoha 
místnostmi, sklepením a velkou 
zahradou byla skvělým místem pro 
naši celotáborovou hru. Luštili 
jsme hádanky otce Furata, plnili 
úkoly, za které jsme dostávali klíče 
či indicie. Poslední den jsme po 
úspěšném nalezení všech 
potřebných šifer našli správný zlatý 
klíč, který nám otevřel dveře 
k pokladu. 

Během tábora jsme vyzkoušeli 
spoustu tvořivých aktivit, byli jsme 
se podívat na místní farmě Zelené 
údolí, kde chovají jeleny a daňky, ve 
velkých vedrech jsme se zchladili 
v bojanovském rybníku. 

Starší děti měly dobrodružnou už 
cestu na tábor. Vyrazily o den dříve 
autobusem do Ořechova, odkud je 
čekal přesun lesem s přespáním 

pod stany. Noc byla jasná, a proto mohly v téměř absolutní tmě pozorovat rej padajících perseidů, 
který v tu dobu vrcholil. Stany pak využili i mladší účastníci a střídavě v nich přespávali na farské 
zahradě v průběhu tábora. 
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Od září jsme se pak začali scházet na pravidelných schůzkách. Vyráběli jsme si sami draky, které 
jsme pak pouštěli na louce za Ostrovem, vypalovali si keramiku. 

V říjnu jsme absolvovali 
společnou výpravu s rodiči 
na Šlakhamr v Hamrech 
nad Sázavou, vyzkoušeli 
jsme si také základy 
horolezení na Rozštípené 
skále.  

Připojili jsme se také 
k oslavám 100. výročí 
vzniku Československa. 
Zasadili jsme skautskou 
lípu u lesa nad Ostrovem, 
kterou jsme registrovali do 
národního rekordu o co 
nejvíce zasázených „stromů republiky“. U této příležitosti jsme připravovali trikolóry, kterými jsme 
byli ozdobeni jak my, tak také zastupitelé Ostrova při obecních oslavách výročí. 

V zimním počasí se scházíme v kulturním domě, kde jsme v prosinci uspořádali setkání s rodiči a 
sourozenci. Promítli jsme jim fotky z našich akcí, ukázali výrobky z tvořivých aktivit, zahráli si 
společně pár her a utužili partu v předvánočním čase. Stejně jako v předcházejícím roce jsme 
organizovali průvod u příležitosti svátku svatého Martina a těsně před Vánoci přivezli do kostelů 
v Ostrově nad Oslavou a v Obyčtově Betlémské světlo. 

Nic z toho by nebylo možné bez obětavé, nezištné práce našich vedoucích, kteří věnují již několik let 
spousty hodin svého rodinného času nejen na přípravu těchto schůzek, výprav a tábora, ale také 
jejich organizační zajištění. Také děkujeme obci, která nám poskytla finanční prostředky na částečné 
pokrytí našich provozních nákladů na činnost a zimní azyl v kulturním domě. 

Za vedení oddílu Ještěrky chci všem našim vedoucím a našim podporovatelům ještě jednou 
poděkovat. 

Petr Kratochvíl 

Hokej 
Velmi dobrý vstup do Vesnické ligy měl tým HC Ostrov. V úvodním kole remizoval s Novou Vsí, ale 
v následujících třech kolech nepoznal prohru a rázem se dostal na druhé místo tabulky. Poté 
následovala utkání se silnějšími celky. Ostrov podlehl Rudolci a Řečici, poradil si Znětínkem a poté 
si připsal velmi důležitou remízu s Vatínem. Na Ostrov si poté vyšlápl favorizovaný Bohdalec, ale 
ihned poté následovala výhra nad Škrdlovicemi. Po devíti kolech patří ostrovským hokejistům osmá 
příčka, ovšem s pouhou tříbodovou ztrátou na medailové umístění. 

BOHDALEC – OSTROV 10:2 Branky a nahrávky: R. Buchta, Němec (Prokeš). Třetiny: 2:1, 5:1, 
3:0. Nejlepší hráč: Němec. 

OSTROV – VATÍN 5:5 Branky a nahrávky: Kovář 2, Němec 2, Fňukal (Dostál, Kment, Švanda). 
Třetiny: 2:1, 1:2, 2:2. Nejlepší hráč: Švanda. 

ZNĚTÍNEK – OSTROV 2:7 Branky a nahrávky: J. Burian 2, P. Burian, K. Kment, M. Kovář, J. 
Němec, Z. Prokš (R. Buchta, J. Burian, Pav. Burian, M. Dostál, I. Dupal, K. Kment). Třetiny: 1:3, 1:4, 
0:0. Nejlepší hráč J. Burian. 
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OSTROV – ŘEČICE 3:6 Branky a nahrávky: Pavel Burian ml. 2, Fňukal (J. Burian 2, Jurek, 
Němec). Třetiny: 0:3, 2:1, 1:2. Nejlepší hráč: J. Burian. 

RUDOLEC – OSTROV 4:0 Třetiny: 1:0, 2:0, 1:0. Nejlepší hráč: Prokš. 

OSTROV – SLAVKOVICE 2:1 Branky a nahrávky: Pavel Burian ml., Kovář (Pavel Burian, Jurek). 
Třetiny: 2:1, 0:0, 0:0. Nejlepší hráč: Jurek. 

VESELÍČKO – OSTROV 4:7 Branky a nahrávky: Němec 5, Fňukal, J. Burian (J. Burian 3, Dostál, 
Prokš). Třetiny: 1:4, 3:0, 0:3. Nejlepší hráč: Němec. 

OSTROV – OLEŠNÁ 5:0 Branky a nahrávky: Buchta, Petr Burian, Dupal, Jurek, Němec (Buchta, 
Dupal, S. Pelikán). Třetiny: 2:0, 3:0, 0:0. Nejlepší hráč: Ondráček. 

NOVÁ VES – OSTROV 2:2 Branky a nahrávky: Pavel Burian ml., Marian Kovář (Jan Burian, 
Pavel Burian, Radek Fňukal, Jiří Němec). Třetiny: 1:1, 0:1, 1:0. Nejlepší hráč: Pavel Burian ml. 
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Inzerce

Nabídne mi někdo ke koupi dům k trvalému bydlení. I novostavbu. 
Tel. 703668409

Koupíme byt v Ostrově a  okolí. Platba v hotovosti. Tel. 703668427
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