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IInformace zzastupitelstva a úúřadu městyse  

v – zrušena pomlázka, nemožnost 

a omezení
podílely na šití roušek 

i é škole, že zajištovaly její plný provoz v prvních dnech 

tato doba
Vám všem zdraví, kl aktuální situace.

RREALIZOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

Zasedání zastupitelstva se vzhledem k obci 

ení u kulturního domu. Stávající zábradlí bude 
dopravního

tem.

V kulturním dom Nový povrch bude znamenat trochu 

kulturního domu je v plánu 

dojde k

stupni slisování 

V

V

v
–

Máme zažádáno o dotaci na opravu drobných kulturních a sakrálních staveb. Jedná se o boží 
mu
jasanu, kde dojde i k
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venkovními vlivy.

majetku 

plánu na podzim nebo až v
v –

obrazec. Další lokality pro zkrášlení intravil

– na 
-

V
obecníc

V
s
školy.

–
–
venkovní 

reklamaci 
z

vat.

veškerých pracích spojených s ích hluk.

V
trestán.

dovolte jménem zastupitelstva a 
dodržování pravidel daných vládou. Dodržujme je v
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Kulturní výbor 
ŽIVOTNÍ JUBILEA  

Významná   

V únoru   

 paní Marie KOSTELENNCOVÁ 81 let 

 pan  82 let 

 pan František POUL 87 let 

 pan Jaroslav VOSTÁL 83 let 

 paní Marie ŠVECOVÁ 83 let 

 
 

 paní  86 let 

 pan Josef HRBEK 84 let 

 paní  88 let 

 paní Marie STRAKOVÁ 81 let 

 
V dubnu 

 paní Božena LINSABAUEROVÁ  82 let   

 pan  80 let 
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Zlatou svatbu slaví:

manželé 

manželé Milada a Stanislav Kozlovi

Diamantovou svatbu oslavili:

manželé 

spokojenost a pohodu.

s paní Marií 
TURKOVOU.

s panem Janem 
.

s panem .

V sobotu 29. s panem 
.

soustrast.

HISTORIE - SOKOL OSTROV NAD OSLAVOU

12. dubna 1941 byl vydán 

) Stanislav Marek.

Omluvila se Jednota z Velké Losenice, s tím, že 

V jako
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-

– kop
na lyžích, stolní tenis, šachy. V odbíjené, ledním hokeji a stolním tenise naši obec reprezentovala 

ích zábav a z vlastních „kapes“. 

, 1584 a do demolice mu zbývalo 
dvacet

zadí stojí vozidla na pozemku strojírny Ladislava Svítila.



7

ZÁJEZD NA MUZIKÁL WE WILL ROCK YOU

konat dne 18. 4. 2020, že se muzikál v tomto termínu s ohledem na vývoj epidemiologicke situace v 

pochopení.

ZÁJEZD NA MUZIKÁL JOHANKA Z ARKU

trvání omezení zavedených v souvislosti s výskytem nového tipu koronaviru v naší zemi. Hned 
jakmile to epidemiologická situace v naší zemi dovolí, naplánujeme náhradní zájezd na muzikál. 

AKCE PLÁNOVANÉ NA LETOŠNÍ JARO A LÉTO

všem za pochopení.

še 

V sobotu dne 4. 1. 2020 

45.767,- , což je o cca 4.000,-
roce.
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ŠŠkolní okénko  

zpracování pohádky O perníkové chaloupce, kde si sami 

rých 

a Libuše.
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první 
daktyloskopie, 

koušely, jaké to je být v poutech nebo to, jak se má správný policista oblékat 

únoru k
podívat se, jak to vypadá v tarista z

a pátého

nek. 

zajímavosti ze života v Nepálu.
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Jaro jsme s
Radostína nad Oslavou. Obdrželi jsme 
pozvání na celodenní ukázku výuky a osobní 

anglického jazyka a dílen. V matematice jsme 

v
sluchátkách a 

v dílnách jsme se seznámili s

prostoru!  



11

V
domácími úkoly, 

V druhém polole

Bohužel školu v ští rok na ní pojedeme. 

naší základní školou. 
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O zábavné hry, moderov

alizaci karnevalu. 

Z koly
KARNEVAL VE ŠKOLCE

Jedenáctého



13

a, tak jsme si karneval moc užili.

Bohužel karneval byl naše poslední 

situaci musela být zrušena 
naplánovaná exkurze do 
Ekologického centra Alternátor. 
Peníze, které byly vybrány na 

v

budou vráceny.

bu
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Skaut
V sobotu 25.

Na zámku jsme si prohlédli moderní interaktivní muzeum, ve kterém mnozí by

z dotace, kterou jsme obdrželi od
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Sport
HOK

semifinále.

– OSTROV N. O. 3:5

0:1.

OSTROV N. O. –
P. . K

druhého utkání bylo jasné, že na HC Ostrov zbyde boj o bronz.

VATÍN – OSTROV N. O. 8:4 Branky a nahrávky: Pavel Burian ml. 2, Buchta, Petr Burian (Petr 

OSTROV – VATÍN 2:13

medaile.

V – OSTROV 4:3 Branky a nahrávky: P. Burian ml., Dupal, S. Pelikán (Buchta, 
P.

  

ZPRÁVA ODDÍLU STOLNÍHO TENISU

19-2020 v okresním 

t



sportovnímu životu.

1. 1972 Ostrov nad Oslavou  91,67%

2. Kozel Stanislav 1948 Ostrov nad Oslavou  89,55%

3. Plachý Ladislav 1957 Ostrov nad Oslavou  43,64%

4. Melichar Jaroslav 1966 Ostrov nad Oslavou  21,21%

5. Kudílek Otakar 1987 Ostrov nad Oslavou  7,32%

 

 

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. 


