Zpravodaj pro Městys Ostrov nad Oslavou
a místní část Suky
Duben 2017

Informace úĥadu mĕstyse
Vážení spoluobĆané,
již nĕkolik let se potýkáme s nedostatkem pitné vody z našeho obecního vrtu.
Máme velkou výhodu, že v pĥípadĕ potĥeby mĭžeme zásobníky doplnit upravenou
vodou z VAS ŽĐár nad Sázavou.
Jen v loğském roce jsme odebrali od VAS 3.646 m3 za Ćástku 170.000,- KĆ.
Celková spotĥeba vody z našeho vrtu (podle odbĕratelĭ) v loğském roce byla
25.473 m3. Za tuto spotĥebovanou pitnou vodu zaplatil mĕstys ąeské inspekci
životního prostĥedí 86.880,-KĆ.
V souĆasné dobĕ je denní spotĥeba upravené vody cca 80 m3, v letních mĕsících
je spotĥeba 110 m3 dennĕ, s tím že zde funguje nĕkolik skupinových vodovodĭ,
které používají vody ze svých studní a tím odlehĆí spotĥebĕ z obecního vrtu. I
tyto skupinové vodovody se v letních mĕsících potýkají s nedostatkem vody.
Voda z obecního vrtu, který je hluboký 80 m, se musí chemicky upravovat,
abychom z vody odstranili železo a mangan. Úprava vody se provádí ve vodojemu
u Sukĭ. K dopravĕ neupravené vody z vrtu do zásobníku slouží ponorné Ćerpadlo,
které je umístĕno v hloubce cca 70 m ve vrtu. Toto Ćerpadlo i jeho motor se
musí nĕkolikrát za rok vytáhnout z vrtu, vymĕnit a zaslat na opravu.

Vytažení 70 m hadice s Ćerpadlem a motorem je velice nároĆné a ještĕ fyzicky
nároĆnĕjší je hadici s Ćerpadlem po výmĕnĕ motoru nebo Ćerpadla dostat zpĕt
do vrtu. Tuto práci provádí 4 zamĕstnanci mĕstyse mnohdy i v tĕžkých
povĕtrnostních podmínkách.
Naším zájmem je, aby obĆan mĕl ve svých domácnostech dostatek kvalitní vody,
což se snažíme zabezpeĆit. Je potĥeba se zamyslet, je-li nezbytnĕ nutné zalévat
zahrady, umývat auta, apod. upravenou pitnou vodou.
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Budeme se snažit hledat další vodní zdroj k posílení stávajícího vrtu, což nebude
jednoduché, v první ĥadĕ musíme mít vytypován pozemek, souhlas vlastníka pozemku k prĭzkumovému vrtu, dále souhlasy majitelĭ sousedních pozemkĭ, vypracování projektové dokumentace, povolení dotĆených orgánĭ, zajistit finanĆní prostĥedky a zhotovitele díla.
Všichni bychom si mĕli vážit toho, že otoĆíme kohoutkem a teĆe nám pitná voda,
ne všude je to samozĥejmost.

OCHRANA NOąNÍHO KLIDU A REGULACE HLUąNÝCH ąINNOSTÍ
Mĕstys Ostrov nad Oslavou upozorğuje na platnost OZV Ć. 1/2013, o ochranĕ
noĆního klidu a regulaci hluĆných Ćinností Ćl. 3, bod 2:
Každý je povinen zdržet se o nedĕlích v dobĕ od 06:00 hod. do 22:00 hod. veškerých
prací spojených s užíváním zaĥízení a pĥístrojĭ zpĭsobujících hluk, napĥ. sekaĆek
na trávu, cirkulárek, motorových pil, kĥovinoĥezĭ apod.
Prosíme všechny obĆany, aby v zájmu klidného vzájemného soužití tuto vyhlášku
respektovali.

UPOZORNĔNÍ NA LŽIVÉ INFORMACE PODOMNÍCH PRODEJCĬ
Vážení spoluobĆané,
touto informací reagujeme na nekalé praktiky podomních prodejcĭ, kteĥí se lživĕ
odvolávají na povolení pochĭzkového a podomního prodeje úĥadem mĕstyse.
Sdĕlujeme tímto, že vyhláškou platnou od 1. 7. 2013 PLATÍ ZÁKAZ provozovat
podomní a pochĭzkový prodej na území Mĕstyse Ostrov nad Oslavou a místní Ćást
Suky. Stávající zastupitelstvo tuto vyhlášku ponechalo v platnosti, proto v pĥípadĕ
potĥeby mĭžete podomní prodejce ze svého domu vykázat.

OBJÍZDNÁ TRASA SKLÉNÉ N.O. – BOHDALEC – OSTROV N.O.
Dne 4.4.2017 probĕhlo na odboru dopravy Krajského úĥadu Kraje VysoĆina jednání
ohlednĕ uzavírky silnice I/37 ve Skleném nad Oslavou. Z tohoto dĭvodu bude
objízdná trasa zjednosmĕrnĕna ve smĕru Bohdalec-Ostrov nad Oslavou.
Uzavírka probĕhne v termínu od 19. 4. do 15. 7. 2017.
Prosíme obĆany pohybující se v této lokalitĕ, aby dbali zvýšené opatrnosti.
Dĕkujeme za pochopení.
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VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA ODPAD
Velkoobjemový kontejner na odpad bude pĥistaven u budovy úĥadu mĕstyse v dobĕ
od 5. kvĕtna 2017 do 8. kvĕtna 2017.

Kulturní výbor informuje
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Významná životní jubilea v letošním roce již oslavili:
x v lednu
o pan Bohumír BARTOŠ z Ostrova oslavil 93. narozeniny
x v únoru
o pan Jan SOBOTKA z Ostrova oslavil 80. narozeniny
o pan František POUL z Ostrova oslavil 84. narozeniny
o pan Jaroslav VOSTÁL z Ostrova oslavil 80. narozeniny
o paní Marie ŠVECOVÁ z Ostrova oslavila 80. narozeniny
x v bĥeznu
o paní Rĭžena ZAPLETALOVÁ z Ostrova oslavila 83. narozeniny
o pan Josef HRBEK z Ostrova oslavil 81. narozeniny
o pan Božena ŠPAąKOVÁ z Ostrova oslavila 85. narozeniny
Gratulujeme našim milým oslavencĭm k výroĆí a pĥejeme
jen vše nejlepší, pĥedevším zdraví, spokojenost a pohodu.

POSLEDNÍ ROZLOUąENÍ
x Dne 25. února 2017 jsme se v kostele Navštívení Panny Marie v ObyĆtovĕ
naposledy rozlouĆili s naším zesnulým spoluobĆanem panem Milošem
KROUPOU z Ostrova. Po církevním obĥadu byl uložen do rodinného hrobu na
tamním hĥbitovĕ.
x V sobotu 11. bĥezna se konalo poslední rozlouĆení s naší nejstarší spoluobĆankou paní Emilií VESELOU z Ostrova, která zemĥela ve vĕku nedožitých
95 let. SmuteĆní obĥad se konal ve smuteĆní síni na hĥbitovĕ v Ostrovĕ nad
Oslavou a poté byla pochována do rodinného hrobu.
x Dne 18. bĥezna jsme se naposledy rozlouĆili s naším spoluobĆanem panem
Janem POLEM ze Sukĭ. Církevní obĥad se konal v kostele Navštívení Panny
Marie v ObyĆtovĕ a uložen byl do rodinného hrobu na hĥbitovĕ v ObyĆtovĕ.
Ještĕ jednou upĥímnou soustrast všem pozĭstalým
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STĤÍPKY Z HISTORIE
Tentokrát zalistujeme v knížce Putování kronikou Ostrova nad Oslavou pĥed 40 lety:
„V zápisu za rok 1977 bych Vás chtĕl blíže seznámit se složkou NF (Národní fronty),
která je nejen velmi potĥebná, ale i hodnĕ Ćinná a poĆetná. Je to – Svaz požární
ochrany – dĥíve zvaní „hasiĆi“. VýĆet akcí by byl sice velice dlouhý, a tak se zmíním
jen o Ćinnosti, o které nepíši v roĆních zápisech. Uvedená fakta jsou pĥevzata z
výroĆní zprávy sboru“:
Aby v obci nehoĥelo, prohlédlo 13 dvouĆlenných skupin topné a elektrická zaĥízení
ve 219 obytných domech v Ostrovĕ vĆetnĕ osady Suky.
V naší škole byly provedeny 3 besedy o požární ochranĕ, jedna beseda pro zemĕdĕlce. V místním rozhlase byly odvysílány 4 relace o požární prevenci.
PatnáctiĆlenný výbor se sešel 11 x za rok a Ćlenská schĭze, kde prĭmĕrná úĆast
byla 42 Ćleny, 4 x za rok. Oslav 1. máje se zúĆastnilo 10 Ćlenĭ ve stejnokrojích,
oslav osvobození 28 Ćlenĭ. 12 požárníkĭ darovalo krev.
Postavili „máj“ a „vánoĆní strom“, uspoĥádali 5 taneĆních zábav a tradiĆní „ostatkový“ maškarní prĭvod. Uspoĥádali Mikulášskou nadílku pro žáky sboru, oslavu MDŽ
pro Ćlenky, vĕnovali upomínkové dárky pro Ćleny, kteĥí se dožili významného životního výroĆí i pro ty, kteĥí vstupují do manželství; uskuteĆnili dva zájezdy – takto v
krátkosti vypadá vnitĥní život požárního sboru v Ostrovĕ.
Za dobrou práci byl sbor a tím i celá obec poctĕna návštĕvou devítiĆlenné delegace
z Polské lidové republiky. Po pĥijetí delegace na MNV si její úĆastníci prohlédli
požární zbrojnici, odkud všichni pĥešli do sokolovny, kde byla pro hosty uspoĥádána
menší taneĆní zábava.
Požárníci pomáhají, kde je potĥeba, obrací se na nĕ o pomoc i MNV pĥi stavebních
pracích (v akcích „Z“); JZD ve špiĆkových pracích. Tito partneĥi naopak pomáhají
sboru, hlavnĕ finanĆnĕ.
28. listopadu byl volán sbor k akci do bytu Josefa Pelikána Ćp. 127 kde chytly saze
v komínĕ. Akce se zúĆastnilo 8 Ćlenĭ. Požár naštĕstí nevznikl. Jinak požární sbor
nezasahoval. Organizace si vede vlastní kroniku s dokumentací.“
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Vzpomínka na Velikonoce 1977

SETKÁNÍ RODÁKĬ
I pĥes opakované žádosti Kulturního výboru o poskytnutí kontaktĭ na vaše blízké se
do souĆasné doby ozvala jen opravdu malá hrstka spoluobĆanĭ (cca 10 lidí), která
nám pĥedala kontakty na své blízké – „naše rodáky“.
S ohledem na výše uvedené dospĕl Kulturní výbor k závĕru, že ze strany našich
obĆanĭ není zájem na tom uspoĥádat setkání ostrovských a suckých rodákĭ, a proto
od jeho pĥípravy upouští.
Všem vám, kteĥí jste nám kontakty na své blízké pĥedali, ještĕ jednou dĕkujeme.
Vámi pĥedané kontakty budou uloženy na Úĥadu mĕstyse pro pĥípad, že by se nĕkteré z budoucích zastupitelstev rozhodlo tuto akci uspoĥádat.
Za kulturní výbor pĥipravili: Kvĕta ŠtoĆková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo

Tĥíkrálová sbírka
V sobotu dne 7. ledna 2016 se v obcích Ostrov nad Oslavou, Suky a
LaštoviĆky již po šestnácté uskuteĆnila tradiĆní Tĥíkrálová sbírka. Do
mrazivého rána se vydalo celkem 12 koledníkĭ, kteĥí vybrali Ćástku v
celkové výši 37.929,- KĆ.
Velké díky patĥí koledníkĭm - Klárce a Sabince MiĆkovým, Jiĥíkovi Homolovi,
DaneĆkovi a Kubíkovi VíteĆkovým, EviĆce a Honzíkovi Šoulákovým, Šárince a
PepíĆkovi Bradovým, LeniĆce Kratochvílové, EmmiĆce Pálkové a Tomíkovi
Havelkovi. Podĕkování patĥí dále i paní Zitĕ Bradové, paní Bohumile VíteĆkové a
paní Kvĕtĕ ŠtoĆkové, které dĕti jako vedoucí skupinek doprovodily.
Velké díky patĥí rovnĕž Vám všem, kteĥí jste koledníkĭm dveĥe svých domĭ a bytĭ
otevĥeli a do sbírky pĥispĕli.
Kvĕta ŠtoĆková, asistentka pro Tĥíkrálovou sbírku
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Výbor pro volný Ćas
PÁRKOVÉ ZÁVODY


V pátek 3. února se na louce vedle
obecního úĥadu sešly témĕĥ tĥi desítky
dĕtí, aby v bílé stopĕ soutĕžily o medaile
a diplomy.
Ti nejmenší, tĥíletí, je dostali za
pĥekonání obav z lyží. Ti starší si je
museli vybojovat v ostrém závodĕ proti
ostatním vrstevníkĭm. Na všechny pak
Ćekala odmĕna ve formĕ teplého Ćaje a
párku.
Dĕkujeme úĥadu mĕstyse za finanĆní
podporu a zajištĕní skútru na protažení
tratí. Dále pak místnímu SDH za zapĭjĆení
stolĭ a laviĆek a restauraci Alvarez za
možnost ohĥátí obĆerstvení.
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V OSTROVĔ SE TANąÍ

Každý mĕsíc se pod vedením manželĭ Suchých schází témĕĥ dvacet párĭ, aby se
zdokonalilo ve standardních Ći latinsko-amerických tancích.

JARNÍ TVOĤENÍ
V sobotu 25. bĥezna se
v kulturním domĕ v
Ostrovĕ konalo jarní
velikonoĆní tvoĥení.
ZúĆastnilo se ho 47
dĕtí a dospĕlých.
Na vstupném, dílniĆkách a drobném
obĆerstvení se vybral
pĥíspĕvek 3.126 KĆ,
který poĥadatelky
vĕnovaly MŠ Ostrov.

Dĕkujeme všem zúĆastnĕným maminkám, jak za pĥípravu dílniĆek, tak za pomoc
v kuchyni a zajištĕní obĆerstvení.
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PLÁNOVANÉ AKCE
x Již tradiĆnĕ se Ćarodĕjnice slétnou 30. dubna vpodveĆer na louku vedle
obecního úĥadu. Zajištĕny budou hry a soutĕže pro dĕti, pro všechny pak
nĕco na osvĕžení.
x V sobotu 6. 5. 2017 plánujeme uskuteĆnit zájezd na 41. roĆník prodejní
zahrádkáĥské výstavy Floria Kromĕĥíž. Odjezd v 7:30, návrat cca v 16 hod.
Pĥíspĕvek na autobus cca 250 KĆ.
Pro více informací kontaktujte: Janu Tlustou, ja.tlusta@seznam.cz

Školní okénko
I v prvních mĕsících roku 2017 se s vámi chceme podĕlit o všechno, co jsme zatím
podnikli. Hned v lednu jsme zahájili plavecký výcvik.
Ve Ćtvrtek 26. ledna za námi pĥijela do školy na besedu autorka knih pro dĕti
Michaela Fišarová.
Povyprávĕla nám o tom, jak se takové knihy píší, kolega z divadla pĥeĆetl úryvky
jedné z nich a my jsme strávili pĥíjemnou hodinu s knihami a Ćtením.
Také na další pololetí jsme si
domluvili program Centra
prevence ve ŽĐáĥe nad
Sázavou, abychom se s
programem
„Vandal
je

barbar“ a „Pravidla nejsou strašidla“ nauĆili nĕco o
tom, jak vytvoĥit správnou atmosféru mezi sebou i
správné prostĥedí kolem sebe.
Lektorky Centra prevence mĕly na daná témata
úžasné nápady a do jejich pĥíbĕhĭ jsme se nechali
vtáhnout skoro na celé dopoledne.
Sport, Ćtení, etiku a životní prostĥedí jsme ještĕ
rozšíĥili o zážitek hudební a rytmický se Svatavou
DrlíĆkovou a jejím programem „Spadlá z nebe“.
Kromĕ netradiĆních nástrojĭ a krásného zpĕvu jsme
si poslechli také pĥíbĕh o hvĕzdĕ, jejíž stĥípky byly
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rozprostĥené po celé naší zemĕkouli. Za to, že jsme je pomohli posbírat, jsme si
každý jeden stĥípek mohli odnést.
Takto zrelaxovaní a naladĕní
jsme se vydali se 4. a 5. roĆníkem do DDM ve ŽĐáĥe nad Sázavou na další roĆník vĕdomostní soutĕže Všeználek,
zmĕĥit síly nejen v oblasti vĕdomostí pĥírodovĕdné, vlastivĕdné, literární, hudební nebo
tĕlovýchovné. Družstvo páīákĭ
tentokrát v konkurenci velkých
škol bojovalo stateĆnĕ a získalo 4. místo. Gratulujeme!

KARNEVAL

Již tradiĆnĕ probĕhl dĕtský karneval pod záštitou rodiĆĭ a pĥátel školy. I letos se
vydaĥil. S programem country kroužku školy, spoustou her pĥipravených staršími
žáky, se sladkou odmĕnou a hodnotnou tombolou ubĕhlo moc hezky celé
odpoledne. Maminky nachystaly v kuchyğce obĆerstvení, tatínkové se postarali o
nápoje v šenku a k tomu všemu nám hrála hudba J&K bandu.
Výtĕžek celého karnevalu bude opĕt využit pro dĕti na úhradu výletĭ, exkurzí,
výukových programĭ apod.
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Z mateĥské školy
KLOBOUKOVÝ KARNEVAL
Na zaĆátku mĕsíce února jsme s dĕtmi v mateĥské škole uspoĥádali karneval. Velice
si vážíme spolupráce rodiĆĭ, kteĥí spoleĆnĕ s dĕtmi nazdobili rĭzné pokrývky hlavy.
Všechny klobouky byly nádherné, originální, prostĕ jedineĆné. Dĕti se v nich
pĥedstavily na našem klouboukovém karnevalu. Užily si spoustu legrace pĥi
soutĕžích, spoleĆných hrách, taneĆní pĥehlídce a diskotéce. Nechybĕlo ani malé
obĆerstvení v podobĕ muffinu, které nám pĥipravily naše hodné paní kuchaĥky. Na
závĕr bylo losování tomboly. Nikdo neodešel s prázdnou, každý si odnesl malou
drobnost. Karneval se nám všem moc líbil a už se tĕšíme na ten další v pĥíštím roce.

PLANETÁRIUM
Dne 10.3. za námi pĥijelo mobilní Planetárium Morava. Dĕti se formou pohádky
„Polaris“, která vyprávĕla o setkání polárního medvĕda, seznámily s planetami
sluneĆní soustavy, jak velké je Slunce, jak daleko je Zemĕ, Ćím se liší hvĕzda od
planety a jaké jsou nejznámĕjší souhvĕzdí. Prostĥedí v kopuli bylo velmi magické a
navodilo krásnou relaxaĆní atmosféru. Všichni jsme odcházeli nadšeni a okouzleni.
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Novinky v knihovnĕ
Milí spoluobĆané,
v loğském roce jsem pĥevzala vedení obecní knihovny. Cestu si ke mnĕ do knihovny
za ten rok našlo 51 Ćtenáĥĭ, nĕkteĥí také se svými rodinnými pĥíslušníky. Celkem
vykonali 337 návštĕv a pĭjĆili si 1163 knih.
Naše knihovna nabízí ve svém stálém fondu 3256 knih a jejich poĆet se díky Mĕstysu
Ostrov nad Oslavou a sponzorským darĭm stále rozrĭstá. Nabídka je dále rozšíĥena
o knihy formou pravidelné výpĭjĆky z výmĕnného fondu Knihovny M. J. Sychry ve
ŽĐáru nad Sázavou. Tuto službu si všichni naši Ćtenáĥi oblíbili. Díky ní jsme sehnali
vĕtší množství jedné knihy pro dĕti na Ćtení do školy v Ostrovĕ nad Oslavou.
Knihovna byla v loğském roce vybavena novým poĆítaĆem a napojena na internet.
Aktuality a pĭjĆovní doba je umístĕna na internetových stránkách obce. Seznam
všech našich knih na www.knihzdar.cz v katalozích obecních knihoven a na
webových stránkách knihovny. Mimochodem, webové stránky obecní knihovny mĕly
za loğský rok 2319 návštĕv.
Na opakované prosby vĕtšiny Ćtenáĥĭ byla od 1.1.2017 zmĕnĕna pĭjĆovní doba
knihovny – nyní je každé úterý od 18:00 hod do 20:00 hod. Vĕĥím, že si díky tomu
pĥijdou vybrat knihu i noví Ćtenáĥi. Moc se na Vás všechny tĕším.
Drahomíra Vondráková
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Skautský oddíl Ještĕrky

PoĆasí se koneĆnĕ umoudĥilo a my jsme mohli zaĆít realizovat naše aktivity
v pĥírodĕ. Je to pro nás velká vzpruha, protože už nás je více než tĥicet, a nĕkdy
bývá obtížné zvládnout všechny Ćinnosti v kulturním domĕ, kam jsme se v zimĕ
uchýlili.
Naše hra „Cesta kolem svĕta“ se pomalu chýlí ke konci. Zbývá nám navštívit už jen
pár zemí, než se celé finále odehraje na táboĥe, který pomalu pĥipravujeme. Bude
stejnĕ jako loni na chatĕ Horka u Radešínské Svratky.
Ještĕ pĥed tím se plánujeme zapojit do úklidu Ostrova. Abychom tak oplatili obci
podporu, kterou nám vĕnuje. A to jak zpĥístupnĕním kulturního domu pro zimní
aktivity, tak finanĆním pĥíspĕvkem z rozpoĆtu mĕstyse, který nám byl schválen. Za
obojí velice dĕkujeme.
Tým vedoucích skautského oddílu
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Hokejisté vybojovali bronzové medaile

ąTVRTFINÁLE
Páté místo po základní Ćásti bylo dobrým pĥíslibem pro vstup do play-off. Proti
Ostrovu se postavil tým VeselíĆka. V prvním utkání však nemĕl pĥíliš šancí. Skvĕlý
brankáĥ Švanda a pĥesní stĥelci rozhodli o výsledku již v prvních dvou tĥetinách.
VESELÍąKO – OSTROV 0:7
Branky a nahrávky: Fğukal 2, Nĕmec 2, Dostál, Kováĥ, Prokš (Pa. Burian 2, Kment
2, Buchta, Jurek, Kováĥ, Nĕmec, S. Pelikán). Tĥetiny: 0:3, 0:4, 0:0. Nejlepší hráĆ:
Švanda.
Druhé utkání bylo v úvodu také v režii hráĆĭ od ĥeky Oslavy. Když už bylo o postupujícím do semifinále za stavu 4:1 rozhodnuto (výsledky obou utkání se sĆítaly),
dostali pĥíležitost náhradníci z laviĆky. Toho VeselíĆko využilo ke korekci. Na obrat
v tomto utkání, natož v celé sérii, to však nestaĆilo.
OSTROV – VESELÍąKO 4:3
Branky a nahrávky: Dostál, Kment, Nĕmec, Prokš (Fğukal, Jurek, Kováĥ, Nĕmec) –
Kasal 2, Liška (Klement 2, R. Kaláb, Kratochvíl, Pleva). Tĥetiny: 0:0, 2:0, 2:3. Nejlepší hráĆ: Dostál.
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SEMIFINÁLE
V souboji o finále se nepodaĥilo navázat na výkony z pĥedchozích utkání: „Od zaĆátku jsme hráli, jako by nešlo o utkání o postup do finále. Vĭbec jsme nestíhali
rychlé a dĭrazné hráĆe Vatína. Než jsme se stihli rozkoukat, tak jsme prohrávali
1:0. Další branky v naší síti na sebe nenechaly dlouho Ćekat a na konci první tĥetiny
to bylo 4:0. Ve druhé tĥetinĕ jsme pĥidali, dokázali jsme srovnat hru a tomu odpovídal i stav po druhé tĥetinĕ 6:2. Ovšem to bylo z naší strany vše. Vatín ve tĥetí
tĥetinĕ v pohodĕ kontroloval hru a dokázal vsítit další tĥi branky. Našich individuálních chyb bylo až pĥíliš a devĕt vylouĆených hráĆĭ je moc,“ hodnotil utkání Petr
Burian.
VATÍN – OSTROV 9:2
Branky a nahrávky: Burian, Kováĥ (Fğukal, Z. Gregar, Kment). Tĥetiny: 4:0, 2:2,
3:0. Nejlepší hráĆ: Dupal.
Ani druhé utkání nepĥineslo výrazné zlepšení, které by posunulo Ostrov do finále:
„První tĥetina byla prakticky obrazem minulého utkání. Než jsme se staĆili rozkoukat, tak to bylo 0:1. Sice se nám podaĥilo po ojedinĕlé chybĕ soupeĥe srovnat na
1:1, ale do konce první tĥetiny Vatín pĥidal na obrátkách a vstĥelil ještĕ tĥi branky.
Po celé utkání hrál Vatín soustĥedĕnĕ a nepouštĕl Ostrov do žádných vĕtších šancí.
Druhá a tĥetí tĥetina už se jenom dohrávaly a až na pár potyĆek hráĆĭ se nic zásadního neudálo,“ konstatoval Petr Burian
OSTROV – VATÍN 2:6
Branky a nahrávky: Prokš, Jurek (Dostál) Tĥetiny: 1:4, 0:1, 1:1. Nejlepší hráĆ: OndráĆek.

O TĤETÍ MÍSTO
„První tĥetina nebyla z naší strany právĕ optimální, hra byla rozháraná, ale podržel
nás brankáĥ. Soupeĥ se sice dostal do vedení 1:0, ale naštĕstí jsme do konce tĥetiny
stihli skóre srovnat. Ve druhé tĥetinĕ jsme zlepšili bruslení a napadání a Znĕtínek
jsme do velkých pĥíležitostí nepouštĕli, a naopak jsme dokázali pĥidat druhou
branku.
Hned na zaĆátku tĥetí tĥetiny jsme vyrobili hrubou chybu a soupeĥ vyrovnal na 2:2.
Každý z nás hráĆĭ si uvĕdomil, o co se hraje, pĥidali jsme a odmĕnou byly dvĕ
branky v síti soupeĥe. Na to dokázal Znĕtínek zareagovat už pouze snížením na 4:3
tĕsnĕ pĥed koncem utkání.
Dĕkujeme všem vĕrným fanouškĭm za podporu a vĕĥím, že v pĥíští sezonĕ budeme
opĕt bojovat o pĥíĆky nejvyšší,“ doufá Petr Burian.
OSTROV – ZNĔTÍNEK 4:3
Branky a pĥihrávky: Gregar Z., Kment, Kováĥ 2 (Burian Pavel, Dostál, Fğukal 2,
Kment, Nĕmec). Tĥetiny: 1:1, 1:0, 2:2. Nejlepší hráĆ: Švanda.
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TJ Sokol Ostrov nad Oslavou
STOLNÍ TENIS
Oddíl stolního tenisu Sokol Ostrov nad Oslavou v soutĕžním roĆníku 2016-2017
startoval v okresním pĥeboru II. tĥídy. Po odehrání 18 mistrovských zápasĭ skonĆilo
naše družstvo se ziskem 46 bodĭ celkovĕ na tĥetím místĕ v uvedené soutĕži.
Družstvo nastupuje k mistrovským zápasĭm ve složení: Kozel Stanislav, HumlíĆek
Jan, Plachý Ladislav, Melichar Jaroslav a KlusáĆek Jakub.

V listopadu 2016 byl založen kroužek stolního tenisu pro dĕti, kterého se pravidelnĕ
úĆastnilo 10 dĕtí. Ty docházely každé úterý a Ćtvrtek od 17.00 – 18.00 hodin do
kulturního domu v Ostrovĕ nad Oslavou. Na posledním tréninku, který byl koncem
bĥezna 2017, obdržel každý úĆastník kroužku diplom a Ćokoládovou medaili.

Dĕti, které se úĆastnily tohoto kroužku, jsou na závĕreĆné fotce: Petr Marek,
Vojtĕch Barták, Jan Šoulák, Petr Musil, Adam Nĕmec, Šimon Jurek, Patricie
Benešová a Jakub Fabík. Ze zdravotních dĭvodĭ na fotografii chybí Magdaléna
Za oddíl stolního tenisu: Kozel Stanislav
DrlíĆková a Nela Rosecká.
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Další informace
TROJąATĬM JE ROK

Zleva sedí: Kryštof, Patrik a Štĕpán Vrtílkovi
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MASOPUSTNÍ PRĬVOD OBCÍ

Foto Miroslav Krejz
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