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Informace ú adu m styse 
 
Vážení spoluob ané,  
 
již n kolik let se potýkáme s nedostatkem pitné vody z našeho obecního vrtu. 
Máme velkou výhodu, že v p ípad  pot eby m žeme zásobníky doplnit upravenou 
vodou z VAS Ž ár nad Sázavou. 
 
Jen v lo ském roce jsme odebrali od VAS 3.646 m3 za ástku 170.000,- K . 
Celková spot eba vody z našeho vrtu (podle odb ratel ) v lo ském roce byla 
25.473 m3. Za tuto spot ebovanou pitnou vodu zaplatil m stys eské inspekci 
životního prost edí 86.880,-K .  
 
V sou asné dob  je denní spot eba upravené vody cca 80 m3, v letních m sících 
je spot eba 110 m3 denn , s tím že zde funguje n kolik skupinových vodovod , 
které používají vody ze svých studní a tím odleh í spot eb  z obecního vrtu. I 
tyto skupinové vodovody se v letních m sících 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 Suk . K doprav  neupravené vody z vrtu do zásobníku slouží ponorné erpadlo, 
které je umíst no v hloubce cca 70 m ve vrtu. Toto erpadlo i jeho motor se 
musí n kolikrát za rok vytáhnout z vrtu, vym nit a zaslat na opravu.   

 
 
Vytažení 70 m hadice s erpadlem a motorem je velice náro né a ješt  fyzicky 
náro n jší je hadici s erpadlem po vým n  motoru nebo erpadla dostat zp t 
do vrtu. Tuto práci provádí 4 zam stnanci m styse mnohdy i v t žkých 
pov trnostních podmínkách.  
 
Naším zájmem je, aby ob an m l ve svých domácnostech dostatek kvalitní vody, 
což se snažíme zabezpe it. Je pot eba se zamyslet, je-li nezbytn  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 ad  musíme mít vytypován pozemek, souhlas vlastníka po-
zemku k pr zkumovému vrtu, dále souhlasy majitel  sousedních pozemk , vy-
pracování projektové dokumentace, povolení dot ených orgán , zajistit fi-
nan ní prost edky a zhotovitele díla. 
 
Všichni bychom si m li vážit toho, že oto íme kohoutkem a te e nám pitná voda, 
ne všude je to samoz ejmost. 
 

OCHRANA NO NÍHO KLIDU A REGULACE HLU NÝCH INNOSTÍ 
 
M stys Ostrov nad Oslavou upozor uje na platnost OZV . 1/2013, o ochran  
no ního klidu a regulaci hlu ných inností l. 3, bod 2: 
 
Každý je povinen zdržet se o ned lích v dob  od 06:00 hod. do 22:00 hod. veškerých 
prací spojených s užíváním za ízení a p ístroj  zp sobujících hluk, nap . seka ek 
na trávu, cirkulárek, motorových pil, k ovino ez  apod. 
  
Prosíme všechny ob any, aby v zájmu klidného vzájemného soužití tuto vyhlášku 
respektovali. 
 

UPOZORN NÍ NA LŽIVÉ INFORMACE PODOMNÍCH PRODEJC  
 
Vážení spoluob ané, 
 
touto informací reagujeme na nekalé praktiky podomních prodejc , kte í se lživ  
odvolávají na povolení poch zkového a podomního prodeje ú adem m styse. 
 
Sd lujeme tímto, že vyhláškou platnou od 1. 7. 2013 PLATÍ ZÁKAZ provozovat 
podomní a poch zkový prodej na území M styse Ostrov nad Oslavou a místní ást 
Suky. Stávající zastupitelstvo tuto vyhlášku ponechalo v platnosti, proto v p ípad  
pot eby m žete podomní prodejce ze svého domu vykázat. 
 

OBJÍZDNÁ TRASA SKLÉNÉ N.O. – BOHDALEC – OSTROV N.O. 
 
Dne 4.4.2017 prob hlo na odboru dopravy Krajského ú adu Kraje Vyso ina jednání 
ohledn  uzavírky silnice I/37 ve Skleném nad Oslavou. Z tohoto d vodu bude 
objízdná trasa zjednosm rn na ve sm ru Bohdalec-Ostrov nad Oslavou. 
 
Uzavírka prob hne v termínu od 19. 4.  do 15. 7. 2017. 
 
Prosíme ob any pohybující se v této lokalit , aby dbali zvýšené opatrnosti.  
 
D kujeme za pochopení. 
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VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA ODPAD 
 
Velkoobjemový kontejner na odpad bude p istaven u budovy ú adu m styse v dob  
od 5. kv tna 2017 do 8. kv tna 2017. 
 

 
Kulturní výbor informuje 

 
ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 
Významná životní jubilea v letošním roce již oslavili: 

v lednu 
o pan Bohumír BARTOŠ z Ostrova oslavil 93. narozeniny 

 
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 

 
v b eznu 

o paní R žena ZAPLETALOVÁ z Ostrova oslavila 83. narozeniny 
o pan Josef HRBEK z Ostrova oslavil 81. narozeniny 
o pan Božena ŠPA KOVÁ z Ostrova oslavila 85. narozeniny 

 
Gratulujeme našim milým oslavenc m k výro í a p ejeme  
jen vše nejlepší, p edevším zdraví, spokojenost a pohodu. 

 
POSLEDNÍ ROZLOU ENÍ 

 
Dne 25. února 2017 jsme se v kostele Navštívení Panny Marie v Oby tov  
naposledy rozlou ili s naším zesnulým spoluob anem panem Milošem 
KROUPOU z Ostrova. Po církevním ob adu byl uložen do rodinného hrobu na 
tamním h bitov .  
 
V sobotu 11. b ezna se konalo poslední rozlou ení s naší nejstarší spoluob-
ankou paní Emilií VESELOU z Ostrova, která zem ela ve v ku nedožitých 

95 let. Smute ní ob ad se konal ve smute ní síni na h bitov  v Ostrov  nad 
Oslavou a poté byla pochována do rodinného hrobu.  
 
Dne 18. b ezna jsme se naposledy rozlou ili s naším spoluob anem panem 
Janem POLEM ze Suk . Církevní ob ad se konal v kostele Navštívení Panny 
Marie v Oby tov  a uložen byl do rodinného hrobu na h bitov  v Oby tov . 
 

 
Ješt  jednou up ímnou soustrast všem poz stalým 
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ST ÍPKY Z HISTORIE 
 
Tentokrát zalistujeme v knížce Putování kronikou Ostrova nad Oslavou p ed 40 lety: 
 
 
„V zápisu za rok 1977 bych Vás cht l blíže seznámit se složkou NF (Národní fronty), 
která je nejen velmi pot ebná, ale i hodn  inná a po etná. Je to – Svaz požární 
ochrany – d íve zvaní „hasi i“. Vý et akcí by byl sice velice dlouhý, a tak se zmíním 
jen o innosti, o které nepíši v ro ních zápisech. Uvedená fakta jsou p evzata z 
výro ní zprávy sboru“: 
Aby v obci neho elo, prohlédlo 13 dvou lenných skupin topné a elektrická za ízení 
ve 219 obytných domech v Ostrov  v etn  osady Suky. 
 
 
V naší škole byly provedeny 3 besedy o požární ochran , jedna beseda pro zem -
d lce. V místním rozhlase byly odvysílány 4 relace o požární prevenci. 
Patnácti lenný výbor se sešel 11 x za rok a lenská sch ze, kde pr m rná ú ast 
byla 42 leny, 4 x za rok. Oslav 1. máje se zú astnilo 10 len  ve stejnokrojích, 
oslav osvobození 28 len . 12 požárník  darovalo krev. 
 
 
Postavili „máj“ a „váno ní strom“, uspo ádali 5 tane ních zábav a tradi ní „ostat-
kový“ maškarní pr vod. Uspo ádali Mikulášskou nadílku pro žáky sboru, oslavu MDŽ 
pro lenky, v novali upomínkové dárky pro leny, kte í se dožili významného život-
ního výro í i pro ty, kte í vstupují do manželství; uskute nili dva zájezdy – takto v 
krátkosti vypadá vnit ní život požárního sboru v Ostrov . 
 
 
Za dobrou práci byl sbor a tím i celá obec poct na návšt vou devíti lenné delegace 
z Polské lidové republiky. Po p ijetí delegace na MNV si její ú astníci prohlédli 
požární zbrojnici, odkud všichni p ešli do sokolovny, kde byla pro hosty uspo ádána 
menší tane ní zábava. 
 
 
Požárníci pomáhají, kde je pot eba, obrací se na n  o pomoc i MNV p i stavebních 
pracích (v akcích „Z“); JZD ve špi kových pracích. Tito partne i naopak pomáhají 
sboru, hlavn  finan n . 
 
 
28. listopadu byl volán sbor k akci do bytu Josefa Pelikána p. 127 kde chytly saze 
v komín . Akce se zú astnilo 8 len . Požár našt stí nevznikl. Jinak požární sbor 
nezasahoval. Organizace si vede vlastní kroniku s dokumentací.“ 
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Vzpomínka na Velikonoce 1977 

 
SETKÁNÍ RODÁK  

I p es opakované žádosti Kulturního výboru o poskytnutí kontakt  na vaše blízké se 
do sou asné doby ozvala jen opravdu malá hrstka spoluob an  (cca 10 lidí), která 
nám p edala kontakty na své blízké – „naše rodáky“.  
 
S ohledem na výše uvedené dosp l Kulturní výbor k záv ru, že ze strany našich 
ob an  není zájem na tom uspo ádat setkání ostrovských a suckých rodák , a proto 
od jeho p ípravy upouští. 
 
Všem vám, kte í jste nám kontakty na své blízké p edali, ješt  jednou d kujeme. 
Vámi p edané kontakty budou uloženy na Ú adu m styse pro p ípad, že by se n -
které z budoucích zastupitelstev rozhodlo tuto akci uspo ádat. 

Za kulturní výbor p ipravili: Kv ta Što ková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo 
 

T íkrálová sbírka 
V sobotu dne 7. ledna 2016 se v obcích Ostrov nad Oslavou, Suky a 
Laštovi ky již po šestnácté uskute nila tradi ní T íkrálová sbírka. Do 
mrazivého rána se vydalo celkem 12 koledník , kte í vybrali ástku v 

celkové výši 37.929,- K .  
 
Velké díky pat í koledník m - Klárce a Sabince Mi kovým, Ji íkovi Homolovi, 
Dane kovi a Kubíkovi Víte kovým, Evi ce a Honzíkovi Šoulákovým, Šárince a 
Pepí kovi Bradovým, Leni ce Kratochvílové, Emmi ce Pálkové a Tomíkovi 
Havelkovi. Pod kování pat í dále i paní Zit  Bradové, paní Bohumile Víte kové a 
paní Kv t  Što kové, které d ti jako vedoucí skupinek doprovodily.  
 
Velké díky pat í rovn ž Vám všem, kte í jste koledník m dve e svých dom  a byt  
otev eli a do sbírky p isp li. 

Kv ta Što ková, asistentka pro T íkrálovou sbírku 
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Výbor pro volný as 
PÁRKOVÉ ZÁVODY 

 
 
 
V pátek 3. února se na louce vedle 
obecního ú adu sešly tém  t i desítky 
d tí, aby v bílé stop  sout žily o medaile 
a diplomy. 
 
Ti nejmenší, t íletí, je dostali za 
p ekonání obav z lyží. Ti starší si je 
museli vybojovat v ostrém závod  proti 
ostatním vrstevník m. Na všechny pak 
ekala odm na ve form  teplého aje a 

párku. 
 
D kujeme ú adu m styse za finan ní 
podporu a zajišt ní skútru na protažení 
tratí. Dále pak místnímu SDH za zap j ení 
stol  a lavi ek a restauraci Alvarez za 
možnost oh átí ob erstvení. 
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V OSTROV  SE TAN Í 
 

 
 

Každý m síc se pod vedením manžel  Suchých schází tém  dvacet pár , aby se 
zdokonalilo ve standardních i latinsko-amerických tancích.  

 
JARNÍ TVO ENÍ 

 
V sobotu 25. b ezna se 
v kulturním dom  v 
Ostrov  konalo jarní 
velikono ní tvo ení.  
 
Zú astnilo se ho 47 
d tí a dosp lých.  
 
Na vstupném, dílni -
kách a drobném 
ob erstvení se vybral 
p ísp vek 3.126 K , 
který po adatelky 
v novaly MŠ Ostrov. 
 
 

 
D kujeme všem zú astn ným maminkám, jak za p ípravu dílni ek, tak za pomoc 
v kuchyni a zajišt ní ob erstvení. 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
 

Již tradi n  se arod jnice slétnou 30. dubna vpodve er na louku vedle 
obecního ú adu. Zajišt ny budou hry a sout že pro d ti, pro všechny pak 
n co na osv žení.  
 
V sobotu 6. 5. 2017 plánujeme uskute nit zájezd na 41. ro ník prodejní 
zahrádká ské výstavy Floria Krom íž. Odjezd v 7:30, návrat cca v 16 hod. 
P ísp vek na autobus cca 250 K . 

 
Pro více informací kontaktujte: Janu Tlustou, ja.tlusta@seznam.cz 

 

Školní okénko 
I v prvních m sících roku 2017 se s vámi chceme pod lit o všechno, co jsme zatím 
podnikli. Hned v lednu jsme zahájili plavecký výcvik.  
 
Ve tvrtek 26. ledna za námi p ijela do školy na besedu autorka knih pro d ti 
Michaela Fišarová.  
 
Povypráv la nám o tom, jak se takové knihy píší, kolega z divadla p e etl úryvky 
jedné z nich a my jsme strávili p íjemnou hodinu s knihami a tením.  
 

Také na další pololetí jsme si 
domluvili program Centra 
prevence ve Ž á e nad 
Sázavou, abychom se s 
programem „Vandal je 

barbar“ a „Pravidla nejsou strašidla“ nau ili n co o 
tom, jak vytvo it správnou atmosféru mezi sebou i 
správné prost edí kolem sebe.  
 
Lektorky Centra prevence m ly na daná témata 
úžasné nápady a do jejich p íb h  jsme se nechali 
vtáhnout skoro na celé dopoledne.  
 
Sport, tení, etiku a životní prost edí jsme ješt  
rozší ili o zážitek hudební a rytmický se Svatavou 
Drlí kovou a jejím programem „Spadlá z nebe“. 
Krom  netradi ních nástroj  a krásného zp vu jsme 
si poslechli také p íb h o hv zd , jejíž st ípky byly 
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rozprost ené po celé naší zem kouli. Za to, že jsme je pomohli posbírat, jsme si 
každý jeden st ípek mohli odnést. 
 

Takto zrelaxovaní a nalad ní 
jsme se vydali se 4. a 5. ro ní-
kem do DDM ve Ž á e nad Sá-
zavou na další ro ník v do-
mostní sout že Všeználek, 
zm it síly nejen v oblasti v -
domostí p írodov dné, vlasti-
v dné, literární, hudební nebo 
t lovýchovné. Družstvo pá ák  
tentokrát v konkurenci velkých 
škol bojovalo state n  a zís-
kalo 4. místo. Gratulujeme! 

 
 

KARNEVAL 
 

 
 
Již tradi n  prob hl d tský karneval pod záštitou rodi  a p átel školy. I letos se 
vyda il. S programem country kroužku školy, spoustou her p ipravených staršími 
žáky, se sladkou odm nou a hodnotnou tombolou ub hlo moc hezky celé 
odpoledne. Maminky nachystaly v kuchy ce ob erstvení, tatínkové se postarali o 
nápoje v šenku a k tomu všemu nám hrála hudba J&K bandu.  
 
Výt žek celého karnevalu bude op t využit pro d ti na úhradu výlet , exkurzí, 
výukových program  apod.  
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Z mate ské školy 
KLOBOUKOVÝ KARNEVAL 

 
Na za átku m síce února jsme s d tmi v mate ské škole uspo ádali karneval. Velice 
si vážíme spolupráce rodi , kte í spole n  s d tmi nazdobili r zné pokrývky hlavy. 
Všechny klobouky byly nádherné, originální, prost  jedine né. D ti se v nich 
p edstavily na našem klouboukovém karnevalu. Užily si spoustu legrace p i 
sout žích, spole ných hrách, tane ní p ehlídce a diskotéce. Nechyb lo ani malé 
ob erstvení v podob  muffinu, které nám p ipravily naše hodné paní kucha ky. Na 
záv r bylo losování tomboly. Nikdo neodešel s prázdnou, každý si odnesl malou 
drobnost. Karneval se nám všem moc líbil a už se t šíme na ten další v p íštím roce. 
 

 
 

PLANETÁRIUM 
 
Dne 10.3. za námi p ijelo mobilní Planetárium Morava. D ti se formou pohádky 
„Polaris“, která vypráv la o setkání polárního medv da, seznámily s planetami 
slune ní soustavy, jak velké je Slunce, jak daleko je Zem , ím se liší hv zda od 
planety a jaké jsou nejznám jší souhv zdí. Prost edí v kopuli bylo velmi magické a 
navodilo krásnou relaxa ní atmosféru. Všichni jsme odcházeli nadšeni a okouzleni. 
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Novinky v knihovn  
Milí spoluob ané, 
 
v lo ském roce jsem p evzala vedení obecní knihovny. Cestu si ke mn  do knihovny 
za ten rok našlo 51 tená , n kte í také se svými rodinnými p íslušníky. Celkem 
vykonali 337 návšt v a p j ili si 1163 knih.  
 
Naše knihovna nabízí ve svém stálém fondu 3256 knih a jejich po et se díky M stysu 
Ostrov nad Oslavou a sponzorským dar m stále rozr stá.  Nabídka je dále rozší ena 
o knihy formou pravidelné výp j ky z vým nného fondu Knihovny M. J. Sychry ve 
Ž áru nad Sázavou. Tuto službu si všichni naši tená i oblíbili. Díky ní jsme sehnali 
v tší množství jedné knihy pro d ti na tení do školy v Ostrov  nad Oslavou.  
 
Knihovna byla v lo ském roce vybavena novým po íta em a napojena na internet. 
Aktuality a p j ovní doba je umíst na 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 m ly 
za lo ský rok 2319 návšt v.  
 
Na opakované prosby v tšiny tená  byla od 1.1.2017 zm n na p j ovní doba 
knihovny – nyní je každé úterý od 18:00 hod do 20:00 hod. V ím, že si díky tomu 
p ijdou vybrat knihu i noví tená i. Moc se na Vás všechny t ším.  
        

Drahomíra Vondráková
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Skautský oddíl Ješt rky 

 
 
Po así se kone n  umoud ilo a my jsme mohli za ít realizovat naše aktivity 
v p írod . Je to pro nás velká vzpruha, protože už nás je více než t icet, a n kdy 
bývá obtížné zvládnout všechny innosti v kulturním dom , kam jsme se v zim  
uchýlili. 
 
 
Naše hra „Cesta kolem sv ta“ se pomalu chýlí ke konci. Zbývá nám navštívit už jen 
pár zemí, než se celé finále odehraje na tábo e, který pomalu p ipravujeme. Bude 
stejn  jako loni na chat  Horka u Radešínské Svratky.  
 
 
Ješt  p ed tím se plánujeme zapojit do úklidu Ostrova. Abychom tak oplatili obci 
podporu, kterou nám v nuje. A to jak zp ístupn ním kulturního domu pro zimní 
aktivity, tak finan ním p ísp vkem z rozpo tu m styse, který nám byl schválen. Za 
obojí velice d kujeme. 
 

Tým vedoucích skautského oddílu 
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Hokejisté vybojovali bronzové medaile 
 

 
 

TVRTFINÁLE 

Páté místo po základní ásti bylo dobrým p íslibem pro vstup do play-off. Proti 
Ostrovu se postavil tým Veselí ka. V prvním utkání však nem l p íliš šancí. Skv lý 
branká  Švanda a p esní st elci rozhodli o výsledku již v prvních dvou t etinách.  
 
VESELÍ KO – OSTROV 0:7 
Branky a nahrávky: F ukal 2, N mec 2, Dostál, Ková , Prokš (Pa. Burian 2, Kment 
2, Buchta, Jurek, Ková , N mec, S. Pelikán). T etiny: 0:3, 0:4, 0:0. Nejlepší hrá : 
Švanda.  
 
Druhé utkání bylo v úvodu také v režii hrá  od eky Oslavy. Když už bylo o postu-
pujícím do semifinále za stavu 4:1 rozhodnuto (výsledky obou utkání se s ítaly), 
dostali p íležitost náhradníci z lavi ky. Toho Veselí ko využilo ke korekci. Na obrat 
v tomto utkání, natož v celé sérii, to však nesta ilo. 
 
OSTROV – VESELÍ KO 4:3 
Branky a nahrávky: Dostál, Kment, N mec, Prokš (F ukal, Jurek, Ková , N mec) – 
Kasal 2, Liška (Klement 2, R. Kaláb, Kratochvíl, Pleva). T etiny: 0:0, 2:0, 2:3. Nej-
lepší hrá : Dostál. 
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SEMIFINÁLE 

V souboji o finále se nepoda ilo navázat na výkony z p edchozích utkání: „Od za-
átku jsme hráli, jako by nešlo o utkání o postup do finále. V bec jsme nestíhali 

rychlé a d razné hrá e Vatína. Než jsme se stihli rozkoukat, tak jsme prohrávali 
1:0. Další branky v naší síti na sebe nenechaly dlouho ekat a na konci první t etiny 
to bylo 4:0. Ve druhé t etin  jsme p idali, dokázali jsme srovnat hru a tomu odpo-
vídal i stav po druhé t etin  6:2. Ovšem to bylo z naší strany vše. Vatín ve t etí 
t etin  v pohod  kontroloval hru a dokázal vsítit další t i branky. Našich individu-
álních chyb bylo až p íliš a dev t vylou ených hrá  je moc,“ hodnotil utkání Petr 
Burian. 
 
VATÍN – OSTROV 9:2 
Branky a nahrávky: Burian, Ková  (F ukal, Z. Gregar, Kment). T etiny: 4:0, 2:2, 
3:0. Nejlepší hrá : Dupal. 
 
Ani druhé utkání nep ineslo výrazné zlepšení, které by posunulo Ostrov do finále: 
„První t etina byla prakticky obrazem minulého utkání. Než jsme se sta ili rozkou-
kat, tak to bylo 0:1. Sice se nám poda ilo po ojedin lé chyb  soupe e srovnat na 
1:1, ale do konce první t etiny Vatín p idal na obrátkách a vst elil ješt  t i branky. 
Po celé utkání hrál Vatín soust ed n  a nepoušt l Ostrov do žádných v tších šancí. 
Druhá a t etí t etina už se jenom dohrávaly a až na pár poty ek hrá  se nic zásad-
ního neudálo,“ konstatoval Petr Burian 
 
OSTROV – VATÍN 2:6 
Branky a nahrávky: Prokš, Jurek (Dostál) T etiny: 1:4, 0:1, 1:1. Nejlepší hrá : On-
drá ek. 

O T ETÍ MÍSTO 

„První t etina nebyla z naší strany práv  optimální, hra byla rozháraná, ale podržel 
nás branká . Soupe  se sice dostal do vedení 1:0, ale našt stí jsme do konce t etiny 
stihli skóre srovnat. Ve druhé t etin  jsme zlepšili bruslení a napadání a Zn tínek 
jsme do velkých p íležitostí nepoušt li, a naopak jsme dokázali p idat druhou 
branku. 
 
Hned na za átku t etí t etiny jsme vyrobili hrubou chybu a soupe  vyrovnal na 2:2. 
Každý z nás hrá  si uv domil, o co se hraje, p idali jsme a odm nou byly dv  
branky v síti soupe e. Na to dokázal Zn tínek zareagovat už pouze snížením na 4:3 
t sn  p ed koncem utkání.  
 
D kujeme všem v rným fanoušk m za podporu a v ím, že v p íští sezon  budeme 
op t bojovat o p í ky nejvyšší,“ doufá Petr Burian. 
 
OSTROV – ZN TÍNEK 4:3 
Branky a p ihrávky: Gregar Z., Kment, Ková  2 (Burian Pavel, Dostál, F ukal 2, 
Kment, N mec). T etiny: 1:1, 1:0, 2:2. Nejlepší hrá : Švanda. 
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TJ Sokol Ostrov nad Oslavou 
STOLNÍ TENIS 

 
Oddíl stolního tenisu Sokol Ostrov nad Oslavou v sout žním ro níku 2016-2017 
startoval v okresním p eboru II. t ídy. Po odehrání 18 mistrovských zápas  skon ilo 
naše družstvo se ziskem 46 bod  celkov  na t etím míst  v uvedené sout ži. 
Družstvo nastupuje k mistrovským zápas m ve složení: Kozel Stanislav, Humlí ek 
Jan, Plachý Ladislav, Melichar Jaroslav a Klusá ek Jakub. 
 

 
 

V listopadu 2016 byl založen kroužek stolního tenisu pro d ti, kterého se pravideln  
ú astnilo 10 d tí. Ty docházely každé úterý a tvrtek od 17.00 – 18.00 hodin do 
kulturního domu v Ostrov  nad Oslavou.  Na posledním tréninku, který byl koncem 
b ezna 2017, obdržel každý ú astník kroužku diplom a okoládovou medaili.  

 
D ti, které se ú astnily tohoto kroužku, jsou na záv re né fotce: Petr Marek, 
Vojt ch Barták, Jan Šoulák, Petr Musil, Adam N mec, Šimon Jurek, Patricie 
Benešová a Jakub Fabík. Ze zdravotních d vod  na fotografii chybí Magdaléna 
Drlí ková a Nela Rosecká.   Za oddíl stolního tenisu: Kozel Stanislav
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TENIS 
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Další informace 
 

TROJ AT M JE ROK 
 

 
Zleva sedí: Kryštof, Patrik a Št pán Vrtílkovi 
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MASOPUSTNÍ PR VOD OBCÍ 
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