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Vystoupení dětí tanečního kroužku při Základní škole Ostrov nad Oslavou 
v rámci Dne městyse
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Informace zastupitelstva a úřadu městyse 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 24. ČERVNA 2019 

Přítomni: starosta Ludvík Martínek, Ivo Dupal, Jan Dvořák, Jan Kříž, Zdeněk Míchal, Valerie Pelikánová, Jiří 
Smyčka, Josef Šoulák, Květa Štočková.  

Omluveni: místostarostka Dana Homolková, Jiří Tlustý 

Zastupitelstvo schválilo: 

Rozpočtové opatření č. 2 

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, a to 
k pozemku parc. č. 135/4 v k. ú. Ostrov zad Oslavou, z vlastní ČR do vlastnictví městyse, včetně 
zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl. IV smlouvy 

Odkoupení pozemků od vlastníků za 50,- Kč/m2. Jedná se o pozemky pod vybudovaným chodníkem „Na 
kopci“ 

Zakoupení interaktivní tabule z rozpočtu městyse pro Základní školu 

Příspěvek na činnost pro Portimo, Nově Město na Moravě na rok 2019 ve výši 10.000,- Kč 

Pronájem veřejného prostranství – hřiště na pouťové atrakce panu Jaroslavu Spilkovi ve výši 3000,- Kč za 
podmínek včasného vyklizení, zákazu ohňostroje a zákazu napouštění bazénu pitnou vodou 

V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarostky, jako 
neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 24.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 
1. 7. 2019 

PRÁCE V OBECNÍCH LESÍCH 

Zaměstnanci městyse se i nadále věnují odstraňování následků kalamity po podzimní vichřici a napadení porostů 
kůrovcem. Vzhledem k situaci, která je podobná nejen v regionu, ale i celé republice, bylo velmi obtížné najít 
zájemce o kompletní vytěžení a odvoz napadeného dřeva. 

Aktuálně bylo nalezeno řešení pro většinu obecních lesů mimo lokality „Mlejnek“. Pro tu se stále hledá zájemce, 
který by vytěžil a nařezal. Práce v ostatních porostech budou nadále vykonávat zaměstnanci městyse. Ze stromů 
„Na Kopanině“ se postupně nařežou fošny, které budou využity při dalších obecních stavbách či rekonstrukcích. 

Aby se však pouze nekácelo, pokračuje se ve výsadbě nových stromů, zejména ovocných. Upravuje se spodní cesta 
do „Příhona“ a dále za „Líškami“. V těchto lokalitách vzniknou postupně také místa pro odpočinek. Bude se jednat 
o samostatné lavičky nebo prostranství s ohništěm, aby se dala ještě více využívat pro trávení volného času. Stromy, 
které byly zasázeny v jarních měsících, se již uchytily a okolí Ostrova se více zelená. 

DRUHÝ VRT NA VODU 

Práce na druhém vrtu na vodu byly již zahájeny. V současné době se provádějí průzkumné práce, které odhalují 
složitost celého podloží. Pokud vše půjde podle předpokladů, měl by být vrt předán k užívání do konce letošního 
roku. 

Chystá se také generální oprava vodojemu, neboť je v havarijním stavu. Kromě opravy budovy je v plánu pořízení 
nového čerpadla. 
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ZVÝŠENÍ POČTU MÍST PRO SBĚR ODPADU 

Zastupitelé se zabývají variantou navýšení počtu míst, kde by občané mohli odkládat tříděný odpad. Některá místa 
již byla vytipována. Ale rozhodnuto není. Je nutné vzít v úvahu celkovou finanční náročnost. Nejde jen o pořízení 
samotných kontejnerů a náklady na vývoz. Pro jejich umístnění je potřeba srovnat povrch a upravit okolí, tak aby 
byly kontejnery zabezpečeny proti samovolnému pohybu a svozová firma měla dostatek manipulačního prostoru 
při jejich vyvážení.  

Cílem je umístit tyto kontejnery blíže občanům. To s sebou ovšem nese nárůst zápachu, což nebude vnímáno 
pouze kladně. Také se plánuje, aby tyto kontejnery byly umístěny v jakýchsi hnízdech, aby nepůsobily nevzhledně. 

CHODNÍKY SMĚREM K BOHDALCI A OBYČTOVU 

Na tyto chybějící chodníky byl vypracován projekt. S jeho podobou souhlasí i zástupci Policie České republiky. 
Bohužel se nedaří vyřešit situaci se Správou a údržbou silnic v nejužším místě silnice č. 354 mezi domy. Ta trvá na 
minimální šíři komunikace zejména s ohledem na zimní údržbu. Přesto věříme, že se situaci podaří vyřešit. Snahou 
vedení městyse bude získat dotaci pro případnou realizaci. 

Další dopravní změnou bude umístění značek zakazujících vjezd vozidel nad 3,5 tuny k obecnímu úřadu a dále 
směrem k mostům a ke Korektu. Zejména proto, aby z obecních pozemků nebylo parkoviště pro kamiony a 
autobusy, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti v místech, kde se pohybuje větší množství lidí a také proto, aby do 
obecních kontejnerů nevyváželi odpad obyvatelé jiných obcí či pracovníci cizích firem. 

Sedmého června došlo k dopravní nehodě na hlavní křižovatce v Ostrově. Při ní byl poškozen nedávno vybudovaný 
ostrůvek s prostorem pro přecházení chodců. Poničené značky byly již nahrazeny novými. Samotný ostrůvek však 
bude muset velmi pravděpodobně projít kompletní opravou, aby jej zima a mrazy nezničily nenávratně. 

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

Na prostranství vedle tří nových parcel pod lokalitou „Líšky“ vznikne nové dětské hřiště. V tomto místě 
v minulosti sportovní hřiště bylo. Nyní bude určeno spíše menším dětem. Dodavatelem byla vybrána firma Tewiko 
a na jeho pořízení bylo požádáno o dotaci. 
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Po vybudování hřiště dojde k vysázení dalších ovocných stromků v jeho nejbližším okolí. Tak aby nejen 
poskytovaly stín, ale také přinesly dětem plody. 

OPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Zahrada v mateřské škole má za sebou již první část terénních úprav, přes prázdniny budou pokračovat další. Akce 
je hrazena z dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 500.000,- Kč. V letních měsících dojde také 
k úpravě v interiéru. V plánu jsou výmalby ve třídách a opravou nebo výměnou projdou také dveře uvnitř školy. 
Definitivní řešení ještě není stanoveno. 

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ A STUDIÍ 

Vedení obce a zastupitelé již začínají připravovat další akce na příští roky. Mezi jinými se uvažuje u vybudování 
přístřešku u smuteční síně, aby v případě nepříznivého či příliš teplého počasí byli účastníci pohřbu lépe chráněni. 
Mělo by dojít i k úpravě cest na hřbitově.  

Dále se plánuje vylepšení vjezdu a parkování v okolí mateřské školy. Spolu s tím by mělo dojít k úpravám příkrých 
mezí. V plánu je řešit meze a tarasy v okolí budovy bývalého obecního úřadu. Diskutuje se také výměna podlahy 
v kulturním domě.  

Na některé z akcí se plánují využít dotace z veřejných prostředků, již nyní bylo požádáno o dotaci na opravu 
hasičárny. Na jiné bude nutné najít prostředky v rozpočtu městyse. Z toho důvodu není možné již nyní garantovat 
realizaci všech výše uvedených akcí hned v následujícím roce. Bude záležet na finanční situaci obce a na úspěšnosti 
při žádání o dotace. 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU (24. 05. – 25. 05. 2019) 

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. (42 hlasy, 18,26 %) 

Česká pirátská strana (38 hlasů, 16,52 %) 

Občanská demokratická strana (32 hlasy, 13,91 %) 

ANO 2011 (30 hlasů, 13,04 %) 

Koalice STAN, TOP 09 (23 hlasy, 10 %) 

Komunistická str. Čech a Moravy (19 hlasů, 8,26 %) 

Česká str. sociálně demokrat. (10 hlasů, 4,34 %) 

Vědci pro Českou republiku (6 hlasů, 2,60 %) 

Strana nezávislosti ČR (5 hlasů, 2,17 %) 

Koalice Svobodní, RČ (5 hlasů, 2,17 %) 

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) (5 hlasů, 2,17 %) 

 

Ostatní subjekty získaly méně než 5 hlasů.  

Celkově se voleb zúčastnilo 233 oprávněných voličů, což je volební účast 30,38 %.  
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Kulturní výbor 
Konec druhé světové války a osvobození naší vesnice od fašismu jsme si připomněli v podvečer dne 7. května 
položením květin k pomníkům padlých ostrovských spoluobčanů před základní školou. Uctění této památky se 
účastnil pan starosta s manželkou, paní místostarostka a členové zastupitelstva Květa Štočková, Jan Kříž a Jiří 
Tlustý. 

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 pan starosta a paní místostarostka rozloučili 
pěknou knihou a jedenáct budoucích prvňáčků obdrželo na cestu do školních lavic praktický dárek v podobě 
školních potřeb (boxy na sešity, pastelky, temperky 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. 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

V úterý 30. 4. 2019 se na hřišti za hasičskou zbrojnicí uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic. Organizační zajištění 
pálení čarodějnic převzal narychlo Kulturní výbor, který o pomoc s organizací požádal Sbor dobrovolných hasičů 
v Ostrově nad Oslavou. Díky ochotné pomoci hasičů se nám podařilo pálení čarodějnic pro děti zajistit. 

Pálení čarodějnic se zúčastnilo asi 80 dětí, jejich rodiče a další spoluobčané. Pro děti byly připraveny soutěže, 
opékaní špekáčků a další občerstvení. Po sedmé hodině večer byl zapálen oheň, u nějž děti dováděly do pozdních 
večerních hodin.   

Děkujeme hasičům za pomoc s organizací této akce. 

 

DĚTSKÝ DEN 

V sobotu 1. 6. 2019 se na výletišti a hřišti za hasičskou zbrojnicí uskutečnil Dětský den. Městys ve spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů Ostrov nad Oslavou pro děti připravil bohatý program. Děti mohly projít 
pohádkovou cestu, kde na ně na sedmi stanovištích čekalo 14 pohádkových bytostí, u nichž děti plnily úkoly a 
dostávaly drobné odměny. V závěru pohádkové cesty obdaroval pan král a princezna každého účastníka medailí a 
diplomem. 

Po celé odpoledne byly pro děti připraveny dva skákací hrady, nafukovací šipky, tvoření, malování a diskotéka se 
soutěžemi. Po celé odpoledne děti společně tvořily obraz „Strom pro Ostrov“. Naši piloti si pro děti připravili 
překvapení v podobě shození bonbonů z letadla. Dětské odpoledne bylo zakončeno pokácením májky a po něm 
následovala retro diskotéka pro dospělé. 

Sbor dobrovolných hasičů věnoval přípravám a následnému úklidu Dětského dne několik dní, samotné dětské 
odpoledne organizačně zajišťovalo 46 hasičů. 

Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů Ostrov nad Oslavou za 
organizační zajištění Dětského dne. Děkujeme také pilotům za překvapení pro děti. 
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DEN OSTROVA 

V sobotu 22. 6. 2019 se na výletišti za hasičskou zbrojnicí uskutečnil „1. Den Ostrova“. Pro návštěvníky byl 
připraven bohatý kulturní program. Děti z místní mateřské a základní školy si pro přihlížející připravily velmi 
pěkná vystoupení. Ukázky svých požárních útoků předvedla i družstva A a B malých hasičů. Po celé odpoledne k 
tanci a poslechu hrála Dechová hudba Veseláci. K připravené ochutnávce vína z Vinselektu Michlovský z Rakvic 
návštěvníkům od 16 hodin zahrála i cimbálová muzika Slovácko mladší a zatančili krojovaní tanečníci. Po celé 
odpoledne měli zájemci možnost prohlédnout si výstavu fotografii v kulturním domě. Den Ostrova zakončila 
taneční zábava s kapelou Pressband. 

Sbor dobrovolných hasičů Ostrov nad Oslavou, který spolu s městysem organizoval celou akci, připravil pro 
všechny návštěvníky výborné občerstvení a velmi příjemné zázemí. Této vydařené akce se zúčastnilo několik stovek 
návštěvníků. 

Touto cestou bychom chtěli předně poděkovat dobrovolným hasičům za ukázkovou spolupráci, pomoc a ochotu. 
Dále bychom chtěli poděkovat učitelkám z místní mateřské a základní školy za přípravu dětských vystoupení a v 
neposlední řadě i našim kronikářům manželům Šidlovým za pomoc s přípravou výstavy. 

 

 



8

 



9

 

TENISOVÝ KROUŽEK 

Od počátku května Kulturní výbor pro naše nejmenší připravil tenisový kroužek. Kroužku pod vedením pana 
Setničky ze Žďáru nad Sázavou se účastní 16 dětí. Děti jsou rozděleny do třech skupin podle věku a dovedností. 
Tréninky se konají každé pondělí a pátek odpoledne. Při nepříznivém počasí se kroužek koná v kulturním domě, 
kde děti hrají hry. Děti budou v tenise pokračovat i v průběhu prázdnin.   

Touto cestou bychom chtěli poděkovat TJ Sokol Ostrov nad Oslavou za bezplatné zapůjčení kurtů pro tenisový 
kroužek. 
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MUZIKÁL CARMEN 

S ohledem na projevený zájem o zájezd na muzikál uspořádá Kulturní výbor v sobotu 30. 11. 2019 autobusový 
zájezd na muzikál Carmen do Divadla Karlín v Praze. O lístky na muzikál byl obrovský zájem a byly rozprodány 
během několika dní. 

VÍTANÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 9. června 2019 ve 13 hodin paní místostarostka 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 tři děvčátka. Jednalo se o: 

Elišku Adamovou 

Markétu Novotnou 

Nicolase Višku 

Dominika Svítila 

Viktorii Křížovou 

Matyáše Melichara. 

  

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. 

V letošním roce je to právě 45 let, kdy se v naší obci poprvé konalo vítání nově narozených dětí na obecním úřadě. 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA     

Významná životní jubilea oslavili tito naši ostrovští spoluobčané. 

V dubnu 

paní Bohuslava BBRUNSTOVÁ  85 let 
paní Božena LLINSBAUEROVÁ 81 let 
pan Vladimír HHAVELKA  90 let 
manželé Jana a Jan ŠŠOULÁKOVI oslavili 50 let společného života 

 

V květnu 

pan Jaroslav HHUMLÍČEK  81 let 
pan Miloslav FFILIP ze Suků 83 let 
paní Milada KKOVÁŘOVÁ  88 let 

 

V červnu 

pan Ladislav CCIHLÁŘ  83 let 
paní Anna HHUMLÍČKOVÁ  96 let 
manželé Marie a Jiljí BBŘEZKOVI slavili 50 let společného života 

 

Ještě jednou přejeme našim milým oslavencům do dalších let, vše nejlepší, především zdraví, spokojenost a pohodu. 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

V sobotu 18. května 2019 se v obřadní síni ve Velkém Meziříčí konalo poslední rozloučení s naším zesnulým 
spoluobčanem  

panem Radkem FFŇUKALEM.  

Všem pozůstalým vyjadřujeme ještě jednou upřímnou soustrast. 

 

STŘÍPKY Z HISTORIE 

Zapomenutá kovárna 

V ostrovské farní pamětní knize se ze zápisu z roku 1874 dozvídáme o úmyslu pana faráře Karla Kanduse o 
postavení nového kříže na místo kříže „který byl na spadnutí“. Místo umístění je popsáno takto „v dolním konci 
u truhlářových naproti kovárně“. Kde to bylo? 

V archivu našich dobrovolných hasičů je v zápisu o ohni z 13. června 1896 mimo jiné uvedeno, že „bylo zničeno 
24 domů v dolním konci, jen se uhájily domy Kupy a stolaře Kratochvíla“. Podle uvedených příjmení se jedná o 
domovní číslo 112, kde je v roce 1889 uveden Tomáš Kupa a v témže roce bydlí v č. p. 113 truhlář Čeněk 
Kratochvíl. V době požáru a ještě padesát let poté to byly poslední domy na výjezdu z obce směrem na Křižanov. 

Kovárna se tedy nacházela v čísle popisném 112. 
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Poznámka: Před 80 lety (29. 5. 1939) byla pro ostrovské hasiče zakoupena první motorová stříkačka. 

Historie církevních památek Ostrova, Suků a Laštoviček je popsána v publikaci „Od kostela ke kapličce“, kterou 
si zájemci mohou zakoupit na úřadu městyse. 

Za kulturní výbor připravili: Květa Štočková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo 
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Školní okénko 
V úterý 26. 3. 2019 nás ve škole navštívil spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil. Na začátku seznámil děti s hlavními 
hrdiny svých čtyř knih. Na interaktivní tabuli si prohlédly fotografie ze křtu poslední knihy. V další části besedy 
proběhlo autorské čtení s následnou smrští otázek od dětí. 

Beseda byla poučná, ale i zajímavá. Na závěr si děti mohly koupit knihy i s věnováním autora a další dárkové 
předměty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 29. března jsme se s žáky 5. třídy zúčastnili soutěže Všeználek ve Žďáře nad Sázavou. Mezi jednotlivými koly 
byly nachystány otázky na rozptýlení. Naše třída obsadila velice pěkné třetí místo.  
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V úterý dne 9. 4. 2019 jsme se vydali k hasičské zbrojnici na výukový program s podtitulkem dravci. Na začátku 
programu proběhl odborný výklad, ukázka vajec dravců a sov, jejich letu, přičemž některým dětem dravci přilétli 
na ruku. Dětem bylo vysvětleno, jak postupovat při předávání poraněných dravců do záchranných stanic. 

 

Druhý den nás do školy přišlo navštívit Divadlo Barborka pod 
vedením Inky Horákové s názvem „Do pohádky za zvířátky.“ 
Děti čekal soubor několika pohádek s podtitulem ekologie, 
poznávání a ochrana přírody. Pohádky - Jak se Jonáš otužoval, 
Skřítek Pořádníček, Jak se motýl Augustin spřátelil s mráčkem 
Pršáčkem, Jak zajíček napálil chytrou kmotru lišku - byly nejen 
poučné, ale i zábavné. Děti si také vyzkoušely znakovou řeč a 
zapojily se do překládání ve znakové řeči. 

 

16. května se 1. a 5. ročník vypravil do knihovny ve Velkém 
Meziříčí. Prvňáci zahájili den putováním s Večerníčkem, 
zatímco pátá třída pronikla do tajů detektivního pátrání a 
seznámila se blíže s postavami Sherlocka Holmese a Hercula 
Poirota. Prvňáčky následně čekalo povídání o stvůrách i 
nestvůrách dávných dob a luštění tajného písma. Páťáci si 
během druhé části programu vyzkoušeli maskování v praxi a 
domů odjížděli s úžasně nabarvenými obličeji!  
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Ve čtvrtek 25. 4. žáci 3. a 4. ročníku navštívili knihovnu ve Velkém Meziříčí. V první části programu se dozvěděli 
spoustu zajímavostí o spisovateli Miloši Macourkovi a jeho knihách. Ty pak využily v řadě vtipných soutěžních 
úkolů. Stejně tak ve druhé části zaměřené na ABECEDU prověřili své znalosti v práci ve skupinách. 

 
  

Den před pálením čarodějnic jsme příhodně absolvovali program Červeného kříže, který nám objasnil chování při 
nejrůznějších úrazech. Žáci si mohli na figurínách vyzkoušet masáž srdce a i dýchání z úst do úst. Na návštěvu 
zavítal i další pomocník, kterého by bylo možné spatřit při nejrůznějších záchranných akcích, a to byla záchranářská 
fenka Korálka. Ta se samozřejmě stala atrakcí celého dne! Naštěstí nikdo z nás následující den při pálení první 
pomoc nepotřeboval ani nemusel poskytovat!  

V dubnu a v květnu nás čekala poslední divadelní představení. Pohádky „Ta naše písnička,“ plná lidových písniček 
s doprovodem kytary a houslí. Děti zapojily ruce i nohy a poslední divadlo pro 1. a 2. ročník neslo název „Makový 
mužíček“. Pro starší ročníky byl tentokrát na programu příběh sibiřského šamana. Mystický a tajuplný příběh 

malého chlapce Ogeho, který 
nastupuje cestu světla – cestu 
šamana.  

Naše Základní škola se zúčastnila 
soutěže, kterou vyhlašuje Rada 
Kraje Vysočina. Jde o 4.ročník 
soutěže "Stavíme ze stavebnice 
ROTO". Tématem letošního roku 
bylo "IGRÁČEK - vynálezce 
dopravních prostředků - 
CESTUJEME - DOPRAVUJEME 
- PŘEVÁŽÍME - dnes i za 100 let". 
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Děti z 1.,2. a 3. třídy měly o zábavu postaráno a vzniklo tak několik zajímavých vozidel, které by určitě našly 
uplatnění i v praktickém životě. Naše děti přece žijí na vesnici a dobře si všímají, jaká technika člověku pomáhá a 
kde v ní máme nedostatky. 

Výherce soutěže bude mít možnost strávit celý den ve science centru VIDA v Brně. Takže teď už si jen budeme 
držet palce.........! 

Polovinu května ozvláštnily ve škole hned dvě 
události. 16. 5. vyrazilo čtyřčlenné družstvo žáků 
ve složení Jan Šoulák, Martin Kříž, Nela Rosecká 
a Eliška Hemzová reprezentovat na dopravní 
soutěž. Po předchozí tvrdé přípravě ve škole se 
umístili na zaslouženém prvním místě a postoupili 
do krajského kola! Gratulujeme! 

Den poté do školy zavítal Bedřich Smetana. 
Přesněji hudební program věnovaný právě tomuto 
velkému skladateli. Děti zajímavou formou 
poznaly nejslavnější díla rodáka z Litomyšle a 
zapojily se do různých hudebních aktivit.  

Do začátku června jsme se přehoupli doslova 
artisticky. Skvělá show žongléra Milana Ošmery 
nenechala jediného diváka v klidu! Nestačili jsme 
koukat nejen u jeho žonglérských dovedností, ale 
překvapila i na první pohled primitivní kouzla!  
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Poslední vyučovací měsíc ještě rozzářila skvělá zpráva o umístění Jana Šouláka na druhém místě ve výtvarné soutěži 
Požární ochrana očima dětí a mládeže. Toto místo je o to cennější, že se vybíralo z 1400 zaslaných výtvarných 
prací z celého okresu! Gratulujeme!  

Krajské kolo dopravní soutěže nás nenechalo dlouho čekat. Žáci se svědomitě připravovali a vynaložili nemalé úsilí. 
Do krajského kola postoupilo celkem 22 družstev z celého kraje Vysočina. Naši žáci obsadili vynikající 6. místo. 
Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme. 

Tak jako každý rok nás také čekala 
sportovní soutěž Železný mužíček, 
která se koná každoročně na ZŠ a MŠ 
Bory. Děti si jely nejenom pro 
medaile, ale také pro sportovní 
zážitek, který stál určitě zato. 
Nejlepším sportovcem naší školy se 
pro letošní rok stal Šimon Jurek, 
který z počtu 40 účastníků stejné 
věkové kategorie si dokázal přes 
zranění vybojovat úžasné 2. místo. 
Nejlepší sportovkyní naší školy byla 
Nikol Štegnerová, která z počtu 32 
závodnic vybojovala 4. místo. 

Ve družstvech se nejvíce dařilo první 
kategorii, ve složení Matěj Šacl, 

Tobias Pálka, Tomáš Kříž, Patricie Benešová a Eva Mrázková. Všem žákům děkujeme.  
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Před rychle se blížícími prázdninami nám také přišel velice vhod výukový program Českého červeného kříže o 
prevenci úrazů. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely řešení nejrůznějších situací, které mohou při letních radovánkách 
potkat nejen je, ale i kamarády a ostatní lidi. Věříme, že jsou výborně připraveni! 

Druhá červnová neděle patřila vítání občánků, kterého se již tradičně zúčastnili i žáci naší základní školy. 
Odpoledne zpestřili velice povedeným hudebním vystoupením a recitací. Děkujeme zúčastněným dětem za jejich 
vynaloženou práci při přípravě a nacvičování!  

K závěru školního roku 
také neodmyslitelně 
patří školní výlety. 
Letos se nově na jeden 
samostatný vydal i pátý 
ročník. Naše kroky 
vedly do Brna, kde 
jsme navštívili Hvěz- 
dárnu a planetárium 
s programem o plane-
tách. A abychom toho 
v tom teple neměli 
málo, vyšlápli jsme i na 
hrad Špilberk, kde nás 
příjemně ochladila 
prohlídka kasemat.     

Celá naše škola se 
vydala 25. 6. na výlet 
na Macochu. Zde nás 
čekala prohlídka 
jeskyní a jízda lodí po 
Punkvě. Na závěr jsme 
navštívili výukové 
centrum, kde se děti 
dozvěděly zajímavosti 
o netopýrovi. 

Naše škola se také opět 
zapojila do sběru 
papíru. Celkem bylo 
vybráno za školní rok 
2018/2019 5,3 tuny 
papíru. Nejvíce papíru 
nasbírali Jurkovi, a to 

2,4 tun papíru. Všem občanům děkujeme. 

Na závěr bych chtěla poděkovat jménem celého pedagogického sboru všem rodičům za skvělou spolupráci během 
celého školního roku. Chtěla bych všem rodičům popřát krásné a pohodové léto a budeme se těšit na další 
spolupráci v dalším školním roce 2019/2020.  
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Z mateřské školy 
SVÁTKY JARA VE ŠKOLCE 

Na zelený čtvrtek 
všechny děti ze školky 
zamířily na zahradu, 
kde plnily připravené 
úkoly. Přenášely 
vajíčka na lžíci, házely 
s nimi na cíl, skládaly 
vajíčka podle barev 
atd. Po splnění všech 
úkolů začalo hledání 
pokladu. Všichni 
dostali sladkou 
odměnu a kuřátko. 
Na závěr hezkého 
dopoledne jsme si 
společně před školkou 
nazdobili strom 
barevnými vajíčky. 

 

ČARODĚJNICKÝ REJ 

30.4. od rána byla naše školka celá celičká čarodějnická. Všichni čarodějové a čarodějnice kreslili, hráli si, 
v čarodějném kruhu jsme se dozvěděli o Filipojakubské noci, zkusili jsme čarovat a vyslovit svá přání, nechyběl ani 
tanec a různé soutěže. Poté následoval tradiční průvod obcí. 
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VÝLET DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ZOO 

Každým rokem se vydáváme s dětmi na výlet. Pro letošní rok jsme zvolili ZOO Jihlava. Děti shlédly zvířata pěti 
kontinentů, včetně řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením, umístěných v zajímavých expozicích – africká 
vesnice Matango, asijský parčík, pavilón šelem, australská farma, africká savana, tropický pavilón a mnohé další. 

I přes nepřízeň počasí si děti vše prohlédly s velkým zájmem a nadšením. Už se těšíme na příští výlet.   

 

HASIČI 

Ke konci měsíce května jsme navštívili 
hasičskou stanici ve Žďáru nad Sázavou. Už 
cesta autobusem do Žďáru a zpět vlakem do 
Ostrova byla pro děti zážitkem. 

Celou prohlídku vozového parku v hasičské 
garáži nám ukázal velitel místních hasičů včetně 
podrobného výkladu vybavení jak vozů, tak i 
hasičů. Poté jsme mohli nahlédnout do 
cvičebních prostor hasičů, kde si děti zaběhaly 
přes různé překážky, prolézačky apod. Na závěr 
jsme vylezli po schodech do hasičské věže, kde 
děti mohly spatřit celý Žďár pěkně z výšky. Po 
návratu do Mateřské školy děti zachytily své 
dojmy z výletu na výkresy a uspořádaly výstavu prací. 

BESÍDKA NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 

PODĚKOVÁNÍ 
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BESÍDKA NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Na závěr školního roku jsme s dětmi pro rodiče připravili vystoupení plné písniček, tanečků a básniček, na které 
jsme se vystrojili jako kočky, kocouři, myšky a myšáci. Po vystoupení nám předškoláci zahráli pohádku, slavnostně 
jsme se s nimi rozloučili a popřáli jim hodně štěstí na další cestě poznávání světa. 

Rodičům děkujeme za nápaditost, originalitu a využití rozmanitých materiálů při domácím rodinném tvoření na 
téma kočky a myši. 

 

S Mateřskou školou jsme se také zúčastnili oslav „Dne městyse Ostrov nad Oslavou“ a připojili se s pásmem 
tanečků a písniček. 

Děti se na obě vystoupení těšily, moc se snažily a byly odměněny velkým potleskem. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Při všech činnostech umí děti rozdávat radost a bezprostřední úsměvy. Věřím, že Vám všem zlepší náladu, když v 
dálce zahlédnete reflexní vestičky dětí a uslyšíte přání dobrého dne. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kdo 
mateřskou školu podporují, a hlavně zřizovateli Mateřské školy za pořízení nábytku (nové stoly, židle, botníky) a 
za probíhající rekonstrukci školní zahrady. 

Všem přejeme klidné a pohodové léto 
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Mladí hasiči 
V současné době má náš sbor dobrovolných hasičů dvě dětská soutěžní družstva. 

Družstvo A vzniklo na jaře roku 2017 a 
cvičí ve složení: 

Strojník – Evička Šouláková 
Spoj na savici – Kubík Víteček 
Koš – Bára Veselá 
Rozdělovač – Honzík Šoulák 
Spoje na hadicích B – Nelinka 
Rosecká 
Levý proud – Martin Kříž 
Pravý proud – Dáda Víteček. 
 

Družstvo A se od roku 2017 účastní 
soutěží v kategorii starší žáci (tj. děti do 
ukončení povinné školní docházky) 
v rámci Regionál cupu mládeže. 

Ze šesti letošních soutěží si děti dovezly dvě čtvrtá místa ze soutěže v Blízkově a v Netíně a 6. místo ze soutěže 
v Lomničce u Tišnova. Soutěží v kategorii starší žáci se účastní v průměru 22 družstev.    

Družstvo B bylo založeno na jaře loňského roku. Toto družstvo se účastní soutěží v rámci Regionál cupu mládeže 
od podzimu 2018 v kategorii mladší 
žáci (tzn. děti do 11 let). 

Družstvo B cvičí ve složení: 

Sání – Verunka Pokorná a Tomášek 
Kříž 

Rozdělovač – Maty Veselý 
Spoje na hadicích B – Daneček 

Vávra, Vašík Havelka 
Levý proud – Filípek Rosecký 
Pravý proud – Staník Mahurskyy. 
Strojníka v kategorii mladší žáci dělá 

dospělá osoba, u našeho družstva B je 
to Míra Šoulák. 
 
 

Družstvo B se v letošním roce pyšní vynikajícími výsledky. Ze sedmi letošních soutěží si družstvo B přivezlo dvě 
stříbrná umístění ze soutěží v Lavičkách a v Netíně, jedno bronzové místo ze soutěže v Lomničce u Tišnova a tři 
poháry za 5. místo ze soutěže v Blízkově, ve Znětínku a v Zadním Zhořci. Soutěží v kategorii mladší žáci se účastní 
v průměru 18 družstev. 
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Mladí hasiči Družstva A a B předvedla své požární útoky i na Dni městyse dne 22. 6. 2019. 

 

V současné době začíná trénovat družstvo C našich nejmenších. Trenéry dětských družstev jsou Fanda Štoček, 
Jirka Veselý, Martin Kříž a Míra Šoulák. 

Skautský oddíl Ještěrky 
V sobotu 15. června jsme se spolu se stovkou dalších skautů z okolních družin zúčastnili dobrodružné výpravy 
„O poklad pánů z Pernštejna“. Trasa vedla z Bystřice nad Pernštejnem malebným údolím říčky Bystřice až ke 
zřícenině hradu Zubštejn. Cestu jsme museli nalézt v mapě, v jejím průběhu plnili úkoly, luštili šifry. Více než 
desetikilometrový pochod nám dal v parném dni dost zabrat, zejména nejmladší účastníci si pořádně otestovali své 
fyzické schopnosti. 

 



Oběd z ešusů pod hradbami nám však vrátil sílu a mohli jsme se pustit do dobývání hradu. Na několika 
předcházejících schůzkách jsme se patřičně chystali – vyráběli štíty a papírové koule, které se nám náramně hodily 
v boji s templáři. Stočlenná skupina dobyvatelů nakonec přemohla hrstku obránců a všichni se tak mohli podělit 
o poklad ukrytý v útrobách zříceniny. 

Bystřičtí skauti, kteří celou akci organizovali, připravili na Zubštejně vynikající doprovodný program. Viděli jsme 
vystoupení historických šermířů, ohňovou show, mohli jsme vyrábět keramiku či si odnést brože od kováře. Se 
setměním nás čekala stezka odvahy. Více strachu než temné stíny hradu nám nahnala blížící se bouřka. Ta nakonec 
byla velmi vydatná, a tak nás za silného deště čekal noční přesun auty vedoucích z mokrých stanů zpět do Ostrova. 
I přes nepříznivý závěr jsme si však celý den skvěle užili. 

O životě zvěře v okolních lesích, o práci myslivců a lesníků, ale i o tom, jak bychom se v lese měli chovat my, jsme 
se dozvěděli od Silvie Klusáčkové v rámci předposlední červnové schůzky. Měli jsme možnost vidět lovecké trofeje 
a vycpaná zvířata. Silva nám také zahrála na mysliveckou lesnici. Samozřejmě jsme si zahráli i hry s lesní tématikou. 

Závěrečná schůzka byla jako již tradičně vyplněna hledáním pokladu. Správné odpovědi na kvízové otázky týkající 
se celé naší uplynulé sezony poskytly nápovědu k nalezení skrýše se skautským vybavením. To využijeme na táboře, 
na který se již nyní připravujeme. Nakonec jsme si společně s rodiči opekli buřty u rybníka Palašáku a zakončili 
tak již pátou sezonu našeho oddílu. 

Z knihovny 
Milí spoluobčané, můj první příspěvek do zpravodaje byl po ročním vedení obecní knihovny. Tehdy jsem psala, 
že si ke mně za ten rok našlo cestu 51 čtenářů. Jsem moc ráda, že Vás každým rokem přibývá a že můžu dnes 
napsat, že je v současné době více než sto aktivních čtenářů. Touto cestou bych Vám všem chtěla popřát krásné 
léto a doufám, že se s Vámi potkám v knihovně, až si přijdete půjčit knihu na dovolenou. Nabídku jsem tento 
týden rozšířila o dalších 103 knih z výpůjčního fondu – některé jsou úplné novinky.  

PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH: 

16.7.2019 ZAVŘENO 
23.7.2019 ZAVŘENO 
 

V OSTATNÍCH TÝDNECH OTEVŘENO JAKO PO CELÝ ROK V ÚTERÝ 18:00 HOD. – 20:00 HOD. 

        Drahomíra Vondráková 

Inzerce: 

Mladá rodina koupí chalupu nebo dům k trvalému bydlení. 605 816 353 

Nutně hledám byt v této lokalitě. Dohoda jistá. 739 710 776 

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 2019 


