
Informace úřadu městyse  
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Dne 18. 6. 2018 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva městyse Ostrov 
nad Oslavou. Veřejného zasedání se účastnilo všech jedenáct členů 
zastupitelstva, jmenovitě - Ing. Beneš, Ing. Březka, MVDr. Dupal, pan Dvořák, Ing. 
Homola, paní Homolková, Ing. Kříž, Ing. Martínek, pan Míchal, Mgr. Smyčková, 
Mgr. Štočková.  
 
Na veřejném zasedání bylo schváleno: 

 výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrov nad Oslavou pro školní rok 
2018/2019; 

 smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 
2214/6, 2214/7 a 2255/2 v k. ú. Ostrov nad Oslavou mezi Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a Městysem Ostrov nad Oslavou; 

 prodej pozemku p. č. 244/3 – ostatní plocha o výměře 57 m2 za 50,- Kč /1 
m2; 

 směna pozemků v k. ú. Radostín u Vojnova Městce za pozemky v k. ú. Staré 
Ransko mezi Lesním družstvem obcí Přibyslav podílnickými obcemi; 

 smlouva o zemědělském pachtu mezi Lesním družstvem obcí Přibyslav a 
podílnickými obcemi a dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě; 

 uzavření smlouvy na technický dozor investora pro stavbu Ostrov nad 
Oslavou – rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek s Ing. Lubošem 
Petříčkem; 

 zakoupení 2 ks fotbalových branek s příslušenstvím a jejich následné 
předání do užívání TJ Sokol Ostrov nad Oslavou, který bude zabezpečovat 
jejich provoz a údržbu; 

 uzavření smlouvy o vytvoření svazku „Mikroregion Žďársko, dobrovolný 
svazek obcí“, vstup městyse do tohoto svazku a znění stanov svazku; 

 pronájem hřiště na umístění pouťových atrakcí panu Jaroslavu Spilkovi za 
cenu 3.000,- Kč; 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi GASNet s.r.o. a 
Městysem Ostrov nad Oslavou k pozemku p. č. 1868/43 z důvodu uložení 
plynárenského zařízení – přípojka pro RD č. p. 310 za jednorázovou úplatu 
ve výši 1.500,- Kč včetně DPH; 

 pronájem kulturního domu za účelem gymnastického soustředění od 4. 8. 
do 12. 8. 2018 za částku 20.000,- Kč. 
  

Na veřejném zasedání zastupitelstvo dále: 
 potvrdilo svůj záměr schválený dne 19. 3. 2018 na veřejném zasedání na 

zpracování projektové dokumentace na přestavbu kina na 6 bytů Ing. 
Milanem Pelikánem; 

 neschválilo prodej části pozemku p. č. 2216 – ostatní plocha, protože je 
tento pozemek využíván jako přístupová cesta k sousední nemovitosti; 

  



 v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že pro volební období 
2018 - 2022 bude do zastupitelstva Městyse Ostrov nad Oslavou voleno 
celkem 11 členů.  

 
 

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 
 
Dne 28. 6. 2018 městys obdržel informaci o tom, že naše obec získala od Státního 
fondu dopravní infrastruktury dotaci na rekonstrukci autobusových zastávek a 
chodníků podél silnice I/37 směr kopec. Dotace činí 85% z částky 4.805.328,00 Kč 
bez DPH (z vysoutěžené ceny, za níž bude dodavatel Colas CZ a.s. stavbu 
realizovat).  
 
V současné době musíme vyčkat doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace 
podepsaného panem ministrem a hned poté bude zahájena realizace stavby. 
 
Prosíme všechny spoluobčany, kterých se stavební práce na úpravě chodníků 
jakkoliv dotknou a omezí je, o trpělivost a shovívavost. Předem Vám za ni 
děkujeme. 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
V průběhu letních prázdnin proběhne oprava fasády a soklu naší mateřské školy.  
 
Dle informací ze Státního fondu životního prostředí bude o přidělení dotací na 
úpravu zahrad v přírodním stylu při mateřských školách rozhodnuto do poloviny 
července 2018. Vzhledem k takto pozdnímu termínu rozhodnutí o 
poskytnutí/neposkytnutí dotace bude realizace úpravy zahrady naší mateřské 
školy opožděna. Předpokládaný termín zahájení prací je podzim 2018. 
 
 

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITELE/KY  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTROV NAD OSLAVOU 

 
 
Dne 19. 4. 2018 se uskutečnil konkurs na obsazení funkce ředitele/ky naší 
základní školy.  
 
Výběr nového ředitele/ky naší základní školy měla ve své kompetenci sedmičlenná 
konkursní komise. Tato konkursní komise byla v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, tvořena: 
 

a) dvěma členy určenými zřizovatelem, 
b) jedním členem určeným ředitelem krajského úřadu, 



c) jedním členem, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a 
řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského 
zařízení, 

d) jedním členem, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby 
vykonávající činnost školy, 

e) jedním členem, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a 
f) jedním členem, kterým je člen školské rady, je-li zřízena.  

 
Členové komise byli jmenováni zcela v souladu se shora uvedeným ustanovením 
vyhlášky, při jmenování nebylo postupováno nikterak nestandardně. Celé 
konkursní řízení bylo vedeno v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích. Veškeré úkony dle vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, činí za zřizovatele 
– Městys Ostrov nad Oslavou, starostka. 
 
Do konkursu na obsazení pozice ředitele/ky naší základní školy se přihlásili tři 
uchazeči. Z těchto třech uchazečů sedmičlenná konkursní komise (tvořená 4 
odborníky z oblasti školství a 3 nestrannými odborníky) vybrala jako nejvhodnější 
kandidátku na pozici ředitelky naší základní školy paní Mgr. Marii Weinhöferovou, 
učitelku z naší základní školy. Konkursní komise jednomyslně doporučila 
zřizovateli jmenovat paní Mgr. Marii Weinhöferovou do funkce ředitelky Základní 
školy Ostrov nad Oslavou.  
 
Na základě doporučení konkursní komise byla paní Mgr. Marie Weinhöferová 
jmenována do funkce ředitelky Základní školy Ostrov nad Oslavou od 1. 7. 2017. 
 
V souvislosti se jmenováním nové paní ředitelky opouští naší základní školu od 
příštího školního roku 6 dětí. Do první třídy nastoupí 4 prvňáčci.  
 
 

KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE  
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OSTROV NAD OSLAVOU 

 
V souvislosti se jmenováním nové ředitelky naší základní školy byl České školní 
inspekci doručen níže citovaný podnět k provedení kontroly v naší základní škole. 
Podnět České školní inspekci zaslala občanka Ostrova nad Oslavou (dále jen 
„stěžovatelka“), která sama dítě ve škole dosud nemá. 
 
 
Na základě shora uvedeného podnětu provedla Česká školní inspekce na naší 
základní škole ve dnech 14., 15. a 18. 6. 2018 hloubkovou a předem neohlášenou 
kontrolu. Výsledek šetření je následující. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dne 28. 6. 2018 předala Česká školní inspekce shora citovanou zprávu o svém 
šetření v naší základní škole spolu s podnětem, na jehož základě kontrolu v naší 
základní škole provedla, zřizovateli – Městysu Ostrov nad Oslavou. Městys zaslal 
výsledek šetření stěžovatelce - stížnost je neprokazatelná, není žádný důvod 
k navrhování opatření k výsledku šetření. 
  
Závěrem je namístě uvést, že je velmi potěšující zprávou, že i nečekaná, předem 
neohlášená, hloubková kontrola z České školní inspekce, na níž se pedagogové 
z naší základní školy nemohli připravit, neodhalila v naší základní škole žádné 
problémy a nedostatky.  
 
 



PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST 
 
Městys Ostrov nad Oslavou žádá občany, aby se během měsíců červenec, srpen 
dostavili na úřad z důvodu sepsání nových smluv na pronájem hrobových míst. 
Děkujeme. 
 

OZNÁMENÍ 
 
SŽDC-TC Křižanov nabízí k odkoupení betonové pražce-SB-6 v ŽST Ostrov nad 
Oslavou. Cena 23 Kč za kus bez DPH (DPH 21 %). Bližší informace na telefonním 
čísle 725 090 571 nebo 972 641 559. 

 
připravily: Dana Homolková a Květa Štočková 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kulturní výbor informuje 
 
Konec druhé světové války a osvobození naší vesnice od fašismu jsme si 
připomněli dne 9. května položením květin k pomníkům padlých ostrovských 
spoluobčanů před základní školou. Uctění této památky se účastnila paní 
starostka Dana Homolková a členky Kulturního výboru paní Eliška Šidlová a Květa 
Štočková. 

 
 
 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU 
 
Stejně jako v předchozích letech, připravil i letos Kulturní výbor pro děti, které 
v letošním školním roce opouští místní základní a mateřskou školu, dárečky na 
rozloučenou. 
Se sedmi školáky, kteří opouští pátou třídu místní základní školy, se paní starostka 
a místostarostka rozloučily pěknou knihou a šest budoucích prvňáčků obdrželo na 
cestu do školních lavic praktický dárek v podobě školních potřeb (boxy na sešity, 
pastelky, vodové barvy a plastelínu).  
 
Všem dětem přejeme, aby se jim v jejich nové škole líbilo, aby na nové škole 
našly dobré kamarády a aby poznaly hodné pány učitele a paní učitelky.  
 

 



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 
V neděli 10. června ve 13 hodin paní starostka Dana Homolková spolu s 
předsedkyní Kulturního výboru Květou Štočkovou v zasedací místnosti místní 
hasičské zbrojnice opět vítaly nové občánky. Do řad ostrovských občanů byli 
slavnostně přivítáni tři chlapci a dvě děvčátka. Jednalo se o: 
 

 Lukáše Novotného,  
 Matyáše Skláře,  
 Jáchyma Kotrbu,  
 Jitku Jakešovou,   
 Ennii Vencálkovou. 

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

 
 



 
 

 
 
 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané: 
 
V dubnu 

 paní Bohuslava BRUNSTOVÁ z Ostrova oslavila 84. narozeniny, 
 paní Božena LINSBAUEROVÁ z Ostrova oslavila 80. narozeniny, 
 pan Vladimír HAVELKA z Ostrova oslavil 89. narozeniny. 

 
Krásných padesát let společného života oslavili manželé Vlasta a Jaroslav 
ČERNÝCH z Ostrova. 
 
V květnu 

 paní Žofie LUKEŠOVÁ z Ostrova oslavila 80. narozeniny, 
 pan Jaroslav HUMLÍČEK z Ostrova slavil 80. narozeniny, 
 pan Miloslav FILIP ze Suků oslavil 82. narozeniny, 
 paní Milada KOVÁŘOVÁ z Ostrova oslavila své narozeniny. 

 
V červnu 

 pan Ladislav CIHLÁŘ z Ostrova oslavil 83. narozeniny. 
 paní Anna HUMLÍČKOVÁ z Ostrova oslavila 95. narozeniny. 

 
Ještě jednou gratulujeme našim milým jubilantům k jejich výročí 
a přejeme vše nejlepší, především zdraví, spokojenost a pohodu. 

 
  



POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
 
V sobotu 28. dubna 2018 jsme se v kostele Navštívení Panny Marie v Obyčtově 
naposledy rozloučili s naší zesnulou spoluobčankou paní Olgou ŠÍMOVOU ze Suků. 
Po zádušní mši a církevních obřadech byla uložena do rodinného hrobu na místním 
hřbitově.   

Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
 

 
STŘÍPKY Z HISTORIE 

 
V těchto dnech si připomínáme událost starou 90 let, tentokrát uvádím doslovný 
přepis ze záznamů ostrovské četnické stanice, kde byly každoročně líčeny 
důležité události: 
 
Oslavy 78. narozenin pana presidenta T. G. Masaryka 
 
Dne 7. března 1928 v 8 hod promluvil velitel stanice ve zdejší stanici o významu 
narozenin pana presidenta. V 19 hod 30 byla pořádána oslava narozenin páně 
presidentových místní tělocvičnou jednotou „Sokol“, kterou řídící učitel zahájil 
přednášku o „Vzpomínkách ze života pana presidenta T. G. Masaryka. Oslavy 
zúčastnili se všichni četníci zdejší stanice. Po přednášce byla slavnost ukončena 
zapěním národní hymny. 
 
17. 6. 1928 Zájezd pana presidenta T. G. Masaryka na Horácko 
 
17. červen 1928 stal se památným dnem pro městýs Ostrov n/Osl., kdy 
Osvoboditel národa prvý president republiky Tomáš G. Masaryk poctil návštěvou 
naše „Horácko“. Obyvatelé městýse Ostrova n/Osl. pak obce Sazomína a Vatína, 
kudy pan president se svou družinou projel, již několik dní před příjezdem 
pracovali na úpravě svých příbytků tak, že v den příjezdu slavného hosta odělo se 
vše v slavnostní háv. Na kraji městyse Ostrova n/Osl. směrem od Sazomína byla 
postavena prvá slavobrána s nápisem Velký vítězi, buď nám vítán“, druhá 
slavobrána vypínala se u školy a třetí vztýčena byla na konci městýse k Velkému 
Meziříčí.* 
 
Již v časných hodinách ranních byla vyvěšena na zdejší stanici státní vlajka a 
obyvatelstvo vyzdobovalo své domky prapory, věnci a každý s pohnutím očekával 
odpoledne. Kolem slavobrány u školy utvořily školní děti dvě řady a od prvé 
slavobrány až na konec městýse, stal podél silnice špalír sboru dobrovolných 
hasičů, Tělocvičné jednoty Sokol a Orel. Tři četníci místní stanice a 29 
soustředěných četníků udržovalo pořádek v městysi Ostrově n/Osl., Sazomíně, 
Vatíně a na silnicích. 
 
Krátké vylíčení události: Asi o 15 hod 20 min padla rána, druhá, třetí, zvony se 
rozezvučely, čímž se oznamoval příjezd pana presidenta, kapela Hladíka hrála 
famfáry z Libuše a auto pana presidenta mírným tempem blížilo se ke školní 
slavobráně. Několika stý dav, jal se nadšeně provolávati slávu panu presidentovi. 



Pan president kyne rukou, děkuje za upřímné projevy lásky.  
 
Průvod projel utvořeným špalírem, na což pan president s družinou významných 
osobností, dal zastaviti auto před školní budovou, kde předstupuje starosta obce 
Chromý a uctivě vítá tatíčka Masaryka do našich chladných hor.  
 
Pan president děkuje a v tom již na stupátko se přichycuje malá družička Jarmila 
Slavíková a vítá pana presidenta „Pane presidente, náš tatíčku, vítáme Vás do 
našeho kraje, přejeme Vám ještě dlouhého zdraví a na památku od nás, prosím, 
přijměte tuto kytici horských květů“.  
 
Po oficielním přivítání přistupuje řídící učitel Slavík s prosbou o podpis do 
Pamětní knihy. Na to za úplného ticha zahrála místní kapela státní hymnu, načež 
za neutuchajícího provolání slávy, opustil pan president náš městýs. 
 
*Moje upřesnění k textu: Třetí brána byla vztyčena na konci obce směrem na 
Křižanov.  
 

 
 
Uprostřed špalíru čekají na pana prezidenta družičky: Bohumila Ambrožová, 
Drahomíra Dvořáková, Marie Chromá, Jarmila Slavíková a Marie Sobotková. Vpravo 
za slavobranou vidíme dům č. p. 34. 
 
 

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

  



Výbor pro volný čas 
 
Členové Výboru pro volný čas uspořádali ve čtvrtém roce fungování opět několik 
zajímavých akcí.  
 
Poslední dubnový den se téměř dvě stovky dětí a dospělých sešli u výletiště 
k pálení čarodějnice. Děti si zasoutěžily o sladké odměny, mladí ostrovští hasiči 
předvedli požární útok. Za šera byla zapálena velká obecní vatra, na malém 
ohníčku si přítomní opekli buřty. Do noci se pak zpívalo u kytary. Děkujeme 
členům SDH za zapálení a dozor u čarodějnice. 
 
Na pátého května jsme zorganizovali zájezd na květinovou výstavu Floria do 
Kroměříže. Kromě nákupu sazenic, semen či zahrádkářských doplňků si účastníci 
mohli prohlédnout květinové aranže vztahující se k významným osobnostem naší 
historie. Vlastní výzdobu tak měl prezident Masaryk, Jan Hus, Bedřich Smetana či 
kuchařka Rettigová. 
 
S blížícími se prázdninami jsme pro naše nejmenší a jejich rodiče uspořádali 
zájezd na safari do Dvora Králové. Počasí bylo sice chladnější, než jsme si přáli, 
na druhou stranu se většina zvířat neschovávala ve svých příbytcích. Mohli jsme si 
tak prohlédnout typické představitele safari, jako jsou sloni, gepardi či šimpanzi.  
Vrcholným zážitkem však byla jízda místním truckem přímo mezi zvířata. Kolem 
našich vozíků se promenádovaly žirafy či pštrosi a na závěr jsme měli možnost 
z bezprostřední blízkosti, ovšem přes okna krytá sítí, pozorovat chloubu dvorské 
zahrady – tamní lvy. Děti si užily i místní hřiště, takže domů přijely plné zážitků i 
zdravě unavené. 
 

POZVÁNKA NA LETNÍ NEDĚLNÍ POSEZENÍ V OSTROVĚ NAD OSLAVOU 
 
Srdečně zveme všechny občany na příjemné odpoledne nazvané Letní 
dovádění s Vysočinou, které se uskuteční na hřišti u hasičské zbrojnice 
v neděli 5. srpna od 14 hodin.  
 
Pod netradičním názvem se skrývá program určený pro všechny věkové kategorie. 
Jsou připraveny zábavné hry a soutěže pro nejmenší. K jejich dovádění zde bude 
spousta atrakcí, skákací hrady, děti se mohou účastnit soutěží, řešit zajímavé 
kvízy, nechat si nazdobit a namalovat obličej atd.  
 
Senioři mají možnost bezplatně využít zdravotní poradenství.  
 
Speciálním hostem bude profesionální silák Železný Zekon. Oproti minulým 
ročníkům se nově objevuje i ekologický program zaměřený na recyklaci.  
 
Pro návštěvníky budou připraveny grilované speciality a vychlazené nápoje. 
Rozhodně si pochutnáte na kvalitní kávě a palačinkách, které pro Vás připraví 
klienti Domova bez zámku z Náměště nad Oslavou z kavárny Pohodička.  
 



V průběhu dne si zájemci mohou zdarma zaregistrovat Rodinný nebo Senior pas 
Kraje Vysočina, na který lze po celé České republice čerpat různé slevy a výhody.  
 
Průvodcem letního dovádění bude populární moderátor Hitrádia Vysočina a 
oblíbený animátor dětských soutěží Milan Řezníček. Mediálním partnerem je 
Český rozhlas Vysočina.  
  
Vstup na akci je zdarma. 
 
„V průběhu prázdnin zavítá letní tour s programem pro celou rodinu postupně do 
osmi vybraných měst a obcí. V minulých letech se akce setkala s velkým zájmem 
veřejnosti a věřím, že i letos přineseme spoustu radosti dospělákům i dětem,“ 
říká Pavel Franěk, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.  

 
Jolana Smyčková,  

vysocina.rozhlas.cz 
 

PŘIPRAVUJEME  
 
Na podzim chystáme soutěžní odpoledne s diskotékou. 
 
 

Školní okénko 
 
V dubnu odevzdali žáci naší školy do sběru 3 270 kg papíru a kartonu. Hodně nám 
opět pomohli i spoluobčané. 
 
Čtyřčlenné družstvo složené z žáků 5. a 4. ročníku se zúčastnilo okresního kola 
dopravní soutěže. V konkurenci 10 družstev obsadili reprezentující žáci první 
místo.  
 

 



Družstvo tak postoupilo do oblastního kola v Moravských Budějovicích. Soutěžící 
absolvovali test v práci s mapou, dopravních znalostí, praktickou část ze 
zdravovědy. V odpolední části pokračovali v jízdě zručnosti s různými překážkami. 
Jeli slalom mezi kuželi, podjížděli nízkou branku, za řízení jednou rukou převáželi 
míček, sráželi laťku. V této soutěži skončili na 9. pozici.  
 
Poslední květnové pondělní dopoledne se žáci učili praktickým dovednostem 
poskytnutí první pomoci. Pracovali na 5 různých stanovištích. 
 
Začátkem června jely děti na sportovní soutěž Železný mužíček, kterou pořádala 
MŠ a ZŠ Hany Benešové v Borech. O „Mužíčka“ byl mezi dětmi obrovský zájem. 
Zúčastnilo se 28 dětí. Soutěžilo se ve 4 disciplínách. V hodu kriketovým míčkem, 
běhu na 60 m, šplhu a skoku do dálky. Sportující byli rozděleni do 4 věkových 
kategorií. Zvlášť byla hodnocena děvčata a zvlášť bodováni chlapci. Soupeřili 
jednotlivci i školní týmy. 
 
Jak v jednotlivcích, tak ve družstvech jsme skončili těsně pod „stupínky“ – na 
čtvrtém místě. I tak byli všichni spokojeni. 
 
Druhé červnové pondělí vyjela celá škola do Velkého Meziříčí do DÓZY. Jejich 
paní vedoucí pro děti připravily soutěžní, tvořivé a sportovní klání. Hrou na 
„molekuly“ byli žáci rozděleni do 10 smíšených družstev po pěti žácích. Každé 
družstvo si zvolilo název. Soutěžili tak např. Bílí tygři, Ostříči, Hvězdy… Vzájemně 
soupeřila vždy 2 družstva.  
 
Děti si vyzkoušely biatlon, zahrály deskové hry, vyrobily logo pořádající 
organizace, řešily pohádkový kvíz. Na závěr byla vyhodnocena 3 nejlepší družstva, 
která dostala drobné věcné ceny. Byly odměněny také všechny ostatní děti. 
  

 
 



 
  

 
 

20. června jsme se zúčastnili muzikofiletického programu pro děti „VYPRÁVĚNÍ 
STARÉHO BUBNU.“ Každý buben má svůj příběh, který vypráví. Stačí se ho 
dotknout a naslouchat řeči rytmů. Společně jsme rozezněli bubny djembe tak, 
aby mohly mluvit o sobě a dalších zapomenutých hudebních nástrojích. Program 
vedla Mgr. Svatava Drlíčková.  
 
Takřka na samý závěr roku jsme se vypravili na školní výlet na hrad Svojanov.  
V první části výletu jsme absolvovali prohlídku hradu, pokojů představujících 
život na hradě v 19. st. včetně expozice s historií hradu, kde je i unikátní kopie 
pohřební koruny Přemysla Otakara II; i středověký okruh - prohlídku nejstarších 
částí hradu s legendami a pověstmi, návštěvou mučírny a domu zbrojnošů. Ve 
druhé části nám šermířská skupina Honoráty připravila program o zbraních, 
řemesle mistra kata, z různých historických období. 



Z mateřské školy 
 

NÁVŠTĚVA ZOO 
 
"Jedem na výlet! Kam? … No přece do ZOO! 
Sbalit batůžek, do něj nějakou tu sladkost, pláštěnku, pití a můžeme vyrazit! 
Čím? No přeci autobusem a všichni společně."  
 

 
 

 



 
Po příjezdu do Jihlavy jsme posvačili a hurá za zvířátky. Poznávali jsme, která 
známe jen z obrázků a teď jsme je viděli na vlastní oči. O některých umíme i 
písničky a s chutí jsme si je zazpívali. Ve výběhu jsme si pohráli s kamerunskými 
kozami, nakonec jsme se vyřádili na průlezkách a skluzavkách určených pro 
zábavu dětí. 
 
Výlet i počasí se nám vydařilo a tak si můžeme říci „Brzy na shledanou“! 
 

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 
 
Ve středu 13. 6. 2018 nás čekal další výlet. Tentokrát jsme s dětmi navštívili 
Hasičský záchranný sbor ve Žďáře nad Sázavou. Děti zde nebyly poprvé a na výlet 
k hasičům se velmi těšily. I když ráno vypadalo, že nám bude pršet, tak jsme 
zvládli celou cestu bez pláštěnek. 
 
Po přivítání jsme s dětmi prošli celou budovu. Ochotní hasiči nám řekli, v čem 
spočívá jejich práce, poznaly, že hasiči nejen že hasí požáry, ale pomáhají i při 
dopravních nehodách, povodních, odstraňují vyvrácené stromy ze silnic, 
nebezpečné rampouchy ze střech domů, včelí roje apod. Děti si prohlédly 
hasičská auta, helmy, speciální zdravotnické lehátka.  
 
Děti byly ohromeny, když jim hasiči předvedli vyprošťování řidiče z havarovaného 
auta. Odvážlivci si mohli vyjít na věž, z které byl krásný výhled na celý Žďár nad 
Sázavou. Na rozloučenou dostaly od hasičů obrázky a drobné dárky.  
Některým dětem se ani nechtělo domů. 
 

 
 



 

 
 

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
 
 

Život je jak abeceda, 
smysl písmen, slov a vět 
někdo našel, někdo hledá… 
Život je jak abeceda 
a z ní složíš celý svět. 
 
S blížícím se koncem školního 
roku jsme s dětmi uspořádali 
společné vystoupení nejen pro 
rodiče. V něm jsme prošli celou 
abecedou a vlastně prošli i celým 
světem.  
 
Pod každým písmenkem na nás čekalo něco nového, zajímavého a naučného. Děti 
si vystoupení užily, snažily se ze všech sil. Zpívání je moc bavilo, obzvlášť 
písničky s veselými text nebo s kostýmovým či pohybovým doprovodem. 
 
Na závěr jsme se rozloučili s našimi předškoláky, kteří po prázdninách vstoupí do 
nové životní etapy. 
 



 
      
 

 
 
 

 
Všem přejeme krásné prázdniny, hodně úspěchů a radosti z učení v novém 
školním roce. 
 

  



Mladí hasiči 
 
Družstvo „A“ našich mladých hasičů se v letošním roce zúčastnilo 7 soutěží jarní 
části soutěže Regionál cup mládeže v požárním sportu, v kategorii starší žáci. 
 
Sezóna byla zahájena 13. 5. ve Velkém Meziříčí, odkud si naši mladí hasiči dovezli 
vynikající 6. místo (celkem se účastnilo 21 družstev). Následovala zastávka 
v Lavičkách dne 20. 5., odkud si naše děti dovezly životní úspěch v podobě 4. 
místa a svůj první pohár (celkem se účastnilo 19 družstev). Třetí soutěž se konala 
27. 5. v Blízkově, odkud jsme si dovezli 14. místo (celkem se účastnilo 20 
družstev). Čtvrtá soutěž se uskutečnila dne 3. 6. v Lomničce u Tišnova, odkud si 
naši hasiči dovezli velmi pěkné 6. místo (celkem se účastnilo 19 družstev).  
 
Pátá soutěžní zastávka se konala 10. 6. ve Stránecké Zhoři, kde se našim malým 
hasičům příliš nedařilo a skončili až na 17. místě (celkem se účastnilo 20 
družstev). Šestá soutěž se konala dne 17. 6. ve Znětínku odkud si naši hasiči 
dovezli 13. pozici (celkem se účastnilo 20 družstev). Jarní část soutěže Regionál 
cup mládeže v požárním sportu byla zakončena 24. 6. v Netíně, odkud si malí 
hasiči dovezli vynikající 6. místo (celkem se účastnilo 18 družstev). 
 

 
  

Družstvo „A“ spolu s trenéry po příjezdu ze soutěže z Laviček 



V letošním roce náš sbor založil druhé družstvo mladých hasičů.  
 
Členy družstva „B“ jsou: Vašík Havelka, Staník Mahursky, Verunka Pokorná, 
Nelinka a Filípek Roseckých, Daneček Vávra, Maty Veselý. Družstvo „B“ zahájí 
svoji soutěžní kariéru v podzimní části Regionál cupu mládeže dne 2. 9. 
v Radostíně nad Oslavou, v kategorii mladší žáci. 
 

 
 

Mladí hasiči při slavnostním svěcení nového dopravního automobilu 
 
 



 
 

Mladí hasiči při slavnostním svěcení nového dopravního automobilu 
 
V podzimní části soutěže Regionál cup mládeže čekají naše družstva mladých 
hasičů ještě tři soutěže, a to 2. 9. v Radostíně nad Oslavou, 9. 9. ve Štěpánovicích 
a 16. 9. v Dolních Loučkách. 
 

 
 

Skautský oddíl Ještěrky 
 
Jarní a letní počasí nám umožnilo absolvovat spoustu zajímavých aktivit v přírodě. 
Na konci dubna jsme absolvovali další společný víkendový pobyt, tentokráte na 
Kuklíku. Byl to pro nás takový návrat a vzpomínání, na tomto místě jsme měli náš 
první skautský tábor před čtyřmi lety.  
 
Počasí nám bylo velmi nakloněno, a tak přestože byl ještě duben, mohli jsme se 
v horkém dni brouzdat v místním potoce. Samozřejmě jsme hráli hry v přírodě, 
dělali výlety po okolí a večer před odjezdem došlo i na oblíbené opékání 
špekáčků. 
 



 
 
Hned po návratu z Kuklíku se nám v rámci pravidelných schůzek podařilo domluvit 
návštěvu v chovatelské stanici Merlucius, kterou má v Ostrově rodina Brunstových. 
Měli jsme možnost vidět krmení nejmenších štěňátek labradorských retrieverů, se 
kterými jsme se mohli i pomazlit. Paní Brunstová nás ochotně provedla zázemím 
stanice, popsala, jak se o psy starají, ukázala nám i odrostlejší psy a rodiče námi 
oblíbených štěňat. Za její vstřícnost a trpělivost jí velmi děkujeme. 

 
 

 
 
 
  



Těsně před začátkem prázdnin jsme díky spolupráci s oddílem vodních skautů 
Racek ze Žďáru nad Sázavou měli možnost vyzkoušet jízdu na lodích po ostrovské 
přehradě. Pro většinu našich skautů to byla velká premiéra. Naučili jsme se 
základní vodácké názvosloví, seznámili jsme se s pravidly pohybu na lodích a 
samozřejmě jsme trénovali jízdu a ovládání kánoí. Na závěr překonali své obavy i 
někteří rodiče a pustili se s námi na hladinu také. 
 

 
 

 
 
O prázdninách užíváme volna a na pravidelných schůzkách se nepotkávám. Ale 
nezahálíme. Už nyní připravujeme srpnový tábor. Ten letošní bude v Heřmanově 
u Křižanova. 



TJ Sokol Ostrov nad Oslavou 
 

ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
 

V pátek 29. června 2018 se na hřišti za tenisovými kurty uskutečnilo tradiční 
zábavné sportovní odpoledne. 
   
Za krásného letního počasí jsme pro více než tři desítky dětí připravili zábavné 
pohybové aktivity a klasické sportovní soutěže. Tým zkušených průvodců TJ Sokol 
ocenil nasazení některých dětí a jejich sportovní zápolení.  Ve třech kategoriích 
zavládlo zdravé soupeření – ve skoku dalekém, v běhu na 50 nebo na 300 m. 
Pomoc organizátorů potřebovaly některé děti, aby dobře a bez úrazu zvládly 
chůzi na chůdách, bravurně některé z nich střílely na terč.  
 
Odměnou všem závodníkům byly nejen sportovní zážitky, ale i zlaté fidorkové 
medaile. Na samý závěr si děti opekly párky. Domů si odnesly kromě příjemných 
zážitků i sladké balíčky, vítězové jednotlivých kategorií vědomí, že pro vítězství 
je třeba pravidelný trénink a velké nasazení. Domů odcházeli všichni s úsměvem a 
školáky rozhodně nejvíce těšil krásný pocit zvolna nadcházejících prázdnin.  
 

Jolana Smyčková, Miroslav Sláma 
 

DIVADLO 
Šikulové opět hráli divadlo 
 
Děti z pohybově-dramatického kroužku Šikula fungujícího při TJ Sokol Ostrov 
nad Oslavou sehrály pohádkové představení pro maminky k jejich svátku.  
 
Druhý rok funguje pro děti, které jsou členy TJ Sokol, pohybově-dramatický krou-
žek Šikula. Stejně jako v loňském roce jsme sehráli pro veřejnost pohádkové 
představení.  Každý čtvrtek od října do května probíhaly zkoušky v kulturním do-
mě a společně jsme tvořili pohádkové představení.  Přišlo mezi nás několik no-
vých dětí, proto se hraný repertoár přizpůsobil jejich možnostem a starší jim 
mohly ochotně předat své zkušenosti.  
V neděli na Den matek jsme sehráli veřejné divadelní představení tvořené pás-
mem pohádek – děti si vyzkoušely hrát v několika rolích, protože tento rok tvořily 
Šikulu samé dívky, mohly realizovat své herecké nadání i v ryze chlapeckých rolích 
princů, vodníků, čertů apod. Všechny děti předvedly skvělé herecké výkony a per-
fektní publikum, které se bavilo hranými texty a občasnými výbornými improviza-
cemi doprovázenými zábavnými komentáři herců, mělo rozhodně čemu tleskat.   
Pozvání dětí přijala i paní učitelka Kosová, která stejně jako loni děti za jejich 
vystoupení pochválila a strávila s námi všemi příjemné odpoledne.  Půlroční práce 
se rozhodně vyplatila a přinesla nám všem krásné zážitky.  
 

             Jolana Smyčková, vedoucí kroužku Šikula  

 



Sport 
 

JAKUB KMENT – VÍCEMISTR ČR V KULTURISTICE 

 
Při své premiéře na dubnovém Mistrovství České republiky v kulturistice dosáhl 
Jakub Kment mimořádného úspěchu a v kategorii do 80 kilogramů získal stříbrnou 
medaili. 
 

 
 
„S kulturistikou jsem žačal již ve svých 15. letech, to jsem pravidelně chodil do 
posilovny. První soutěž jsem se absolvoval v roce 2017. Jednalo se o mezinárodní 
závody, kde jsem společně se třemi Čechy postoupil do finálové Top 8. 
 
A co mě k posilování přivedlo? Vždy se mi líbily velké svaly a chtěl jsem se lišit 
od ostatních. 
 
Týden před MČR jsem se zúčastnil Mistrovství Čech, na kterém jsem se úspěšně 
nominoval ze třetího místa na Mistroství České republiky. Odjížděl jsem s tím, že 
bych se chtěl umístit se do třetího místa, jelikož jsme si s trenérem byli jisti, že 
forma je taková, jaká má být. 
 
  



Tyto závody a celou jarní sezónu hodnotím velice 
kladně. Momentálně jsem již v přípravě na další 
závody, které budou na jaře 2019, kdy sezónu 
odstartuji soutěží Diamont cup na Maltě. 
 
Nyní se věnuji i trenérství v Best fitness ve Žďáru 
nad Sázavou.  
 
V případě zájmu o osobní trénink mě můžete 
kontaktovat na email: jakub.kment@seznam.cz 
nebo vyhledat přímo v Best fitness, kde se Vám 
budu rád věnovat a pomohu k dosažení i Vašich 
cílů.“  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Zpravodaj vydává Obecní úřad městyse Ostrov nad Oslavou  
pro občany Ostrova nad Oslavou a místní části Suky 

 
Vydávání Ostrovského zpravodaje evidováno Ministerstvem kultury 

pod evidenčním číslem MK ČR E 22384 
na základě §7 zákona č. 46/2000 Sb. 

 
červenec 2018 



 


