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Informace zastupitelstva a 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 28. 2021

Omluven: Martin 
Gregar.

Zastupitelstvo schválilo:

0,- tím, že 

-

Výjimku z Základní škole a výjimku z í v Základní 
, než ve školním roce 2020/2021. V M

M

z
47.940,-

- -
-

ve výši 50.406,-
roce 2020.

náv rodinných domech 
v

2

95m2 2 za 50,- 2

smlouvy na podání žádosti k dotaci a k firmou 
Erste Grantika Advisory.

Obec má k dispozici studii na 
možnost výstavby 

silnici naproti stávajícímu 

tvrdým 

základních kolektivních 
o být 

. V okolí 
budou vybudovány prvky pro 
parkour a workout. Svou

sportovního využití v
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POZVÁNKA

dvou ch Slavnost zahájí 
od 14 hodin kostele sv. Jakuba Staršího. Poté dojde k odhalení 

pandemií Základní školy odhalena deska 

.

DALŠÍ INFORMACE

V souvislosti s
této rekonstrukce
spojovací komunikace mezi Suky a lesem 

V rámci rekonstrukce hlavní silnice dojde k domovních vodovodních 
šoupat.

Státního fondu 

2022.

po

z

odebraného množství.

vodou. Prosíme je, aby obecní vodu nevyužívali k zalévání 
alším jiným než k pitným a hygienickým 

nákupu vody od VAS. 

vede kolem celého 
kulturního domu. Byly vybudovány také 

M
s

V souvislosti s

vesnicích.
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 Vyzýváme any, aby dodržovali obecní vyhlášky. Jedná se zejména o Vyhlášku 
. Veškeré oslavy musí hlasitou produkci 

 ekání 
í  

 

 

 

Kulturní výbor 

 

místní základní školy, se 
pan  plyšovým slonem s ostrovským znakem pro 

od pana starosty a paní 
místostarostky 

 

eme, aby se jim v jejich nové škole líbilo, aby v ní 

  

 

TENISO  
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ŽIVOTNÍ JUBILEA  

:

V   

 paní z Ostrova oslavila 80. narozeniny 

 pan  z Ostrova slavil 83. narozeniny 

 pan Jan KUDÍLEK z Ostrova oslavil 80. narozeniny 

 paní  z Ostrova oslavila 90. narozeniny 

V  

 pan  z Ostrova oslavil 85. narozeniny 

 paní Jarmila OVÁ z Ostrova oslavila 81. narozeniny 

 

 

 

 

 

† V úterý 11. 
s Aloisem ZAPLETALEM. 

. 

 

 HISTORIE  

  

250 m3  

V následujícím roce byly nádrže 
dní kanál a do konce 

roku byla levá nádrž odzkoušena na 
propustnost a zahrnuta. Druhá nádrž 

odzkoušena a zahrnuta. Provozní budova 

oplocení. Úpra

stavbu vodojemu 560 tisíc korun. 
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a Šidlová a Josef Šidlo

Školní okénko
„VESELÉ ZOUBKY“

preventivnímu programu drogerie DM „Veselé zoubky“. 

Zajímavou formou videa, kterým nás provázel známý Hurvínek 
s poustu zajímavého o zubech a 

ist, 

zdárného konce.

DM
materiály, 
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VÝUKOVÉ PROGRAMY 

le pravidla 
 

nakonec je propojily online 

jazyka.  

Nachystány byly sportovní 

je 

 

situací
 

 

doby, kdy jsme ji naplánovali. V 
 

následovalo nejvíce oblíbené koupání v bazénu. Herní program se 

nabatikov  

tuto stezku zvládly na výbornou!  
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plné her –

Poslední dopoledne už byla výuka 

pochytat uprchlý gang, který jim 
ilo a 

všichni se mohli po stopách vydat 
hledat uloupený poklad. Po 

spolupracovat v týmech. Cílem také 
bylo stmelení školního kolektivu. 
Díky tomu, že v každém týmu byli 



10

DALŠÍ AKTIVITY

js

VÝLET DO PRAHY

poznávací celodenní výlet. Tyto výlety 

školou. V Praze jsme navštívili 
Sta

Strahovskému klášteru, Pražskému 
hradu a metrem na hlavní nádraží. 

cí, ale bohatý na 
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Z koly
VÝPRAVA ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM

Flinta, podle které byl ukryt jejich poklad na 
splnit úkoly pirátské stezky, a proto jsme 

vlajku, vyzkoušely si nástrahy provazového 

obludu.

Z
poklad, který objevily ukrytý pod stromky 
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si samy doprovodily na 

y.

VÝLET V OKOLÍ OSTROVA

–
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Místní knihovna

–

– každé úterý od 18:00 hod. do 20:00 hod. Ve dnech 10.8. a 17.8.2021 

                                           D. Vondráková

V sobotu 22. k

údolí. Hned v Po jarních 
brod, a tak jsme museli sundat boty a po kolena v

na druhou stranu. 

vzácné rostliny tamního okolí. Na pasoucí 
se v

V
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VÍKENDOVKA NA MERCEDESCE

už v 9 hodin ska nemá tolik postelí, aby nás všech 28 

z

odního 

é

Druhý den nás se vyškrabali až na 

nádraží, odkud jsme vlakem dojeli všichni v

Sport
TENISOVÉ TURNAJE TJ SOKOL

V

kategorii nad 40 let získala titul dvojice Kluch –
Sázavou.
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POZVÁNKA NOHEJBALOVÝ TURNAJ

nohejbalisté Ostrov nad Oslavou vás zvou na pravidelný amatérský nohejbalový turnaj trojic 

Akce se koná v sobotu 14.8.2021 na tenisových kurtech za kulturním domem. Registrace od 8 –
8:30 hod., zahájení v 9:00 hodin.
p. Petra Buriana na tel. 607 733 409.

Foto z turnaje z roku 2020

Pozvánka na výstavu

Obrázky z mé fantazie

ČERVENEC - SRPEN 2021
GALERIE U SYCHRY

MARIE ŠKORPÍKOVÁ

Obrázky z mé fantazie
MARIE ŠKORPÍKOVÁ

ČERVENEC - SRPEN 2021
GALERIE U SYCHRY
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