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ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD 

 

Vážení spoluobčané, 

 v letošním roce byla realizována výstavba čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Tato 
investiční akce si vyžádá náklady cca 121  554 000 Kč. Na dotacích z ministerstva 
zemědělství jsme získali částku 97 244 000,- Kč. Zbývající náklady budou dofinancovány 
z vlastních zdrojů městyse. Kolaudace ČOV proběhla 12. 12. 2014. Nyní nás čeká roční 
zkušební provoz s tím, že od 29. 11. 2014 se mohou jednotlivé nemovitosti napojovat na 
ČOV za dodržení technických požadavků na připojení kanalizační přípojky na veřejnou 
kanalizaci, které  jste obdrželi.  

V příštím roce bude provedena oprava místních komunikací a zbylé terénní úpravy. Do 30. 
6. 2015 by měly být napojeny na ČOV všechny nemovitosti. Cena stočného bude 
vypočtena na základě nákladů při zkušebním provozu. Stočné se začne platit od 1. 7. 
2015. Prosíme, abyste laskavě seznámili všechny členy domácnosti s tím, co do 
kanalizace nepatří. Pokud budeme všichni dodržovat podmínky, bude provoz a náklady na 
ČOV nižší. 

Upozorňujeme občany, kteří si doposud nevyzvedli projektovou dokumentaci, na 
kanalizační přípojku své nemovitosti, aby tak neprodleně učinili na úřadu městyse. 

Úřad městyse děkuje všem spoluobčanům, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na realizaci 
této největší stavby v novodobé historii městyse. 

Dále bychom touto cestou chtěli poděkovat p. Miroslavu Krejzovi, který celou stavbu 
zdokumentoval. Foto možno zhlédnout na našich webových stránkách. 

V jarních měsících roku 2015 připravíme pro občany Den otevřených dveří na ČOV.  

D.Homolková, J.Pelikán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POPLATKY 

 

Vodné pro rok 2015 je stanoveno na 30,- Kč/m 3 

Místní poplatek za svoz a uložení komunálního odpadu činí 380,- Kč na osobu a rok, 
poplatek za rekreační a trvale neobydlenou nemovitost činí 380,- Kč na objekt a rok. 
Poplatek je splatný ve dvou splátkách a to do 30. 5. 2015 a 30. 9. 2015. 

Poplatky ze psů je 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za každého dalšího psa, poplatek 
ze psů je splatný do 31. 3. 2015.  

VEŠKERÉ POPLATKY JE MOŽNÉ PLATIT BUD V HOTOVOSTI NA ÚŘADĚ MĚSTYSE NEBO PŘEVODEM 

NA ÚČET 500226604/0600, VARIABILNÍ SYMBOL JE ČÍSLO POPISNÉ PLÁTCE  

 

PROVOZNÍ DOBA NA ÚŘADĚ MĚSTYSE 

Od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 včetně bude na Úřadě městyse zavřeno z důvodu čerpání 
dovolené.       Děkujeme za pochopení. 

VÝBORY ZASTUPITELSTVA 

 

Finanční výbor: ing Ludvík Martínek, Ph.D – předseda, p. Věra Pelikánová, ing. Petr 
Beneš 

Kontrolní výbor: p. Zdeněk Míchal – předseda, ing. František Březka, ing. Miroslav 
Sláma 

Kulturní výbor: Mgr. Květa Štočková - předsedkyně, p. Jan Kříž ml., Mgr Marie Svítilová a 
Eliška a Josef Šidlovi 

Výbor pro volný čas dětí: Mgr. Jolana Smyčková – předsedkyně, Jana Tlustá a Jiří 
Tlustý, Valérie Pelikánová a Mgr. Dana Bartáková 

 

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ  

           MUDr. V. Klimecký 

Pondělí   22.12.    7:00 – 11:00    12:30 – 14:00 poradna pro kojence a malé děti 
Úterý     23.12.        7:00 – 10:00      poradna v Borech od 12,00 do 14,00 odpadá. 
Pondělí   29.12.        7:00 – 11:00    12:30 – 14:00 poradna pro kojence a malé děti. 
Úterý       30.12.    7:00 – 10:00 
Středa     31.12.    7:00 – 10:00 
Pátek    02.01.    7:00 – 10:00 

 



___________________________________________________________________________________________ 

MUDr. I. Šubert 

  Po     29.12.  ‐   7 :00 – 9:00 

  Út     30.12.  ‐   7:00 – 9:00 

  St     31.12.  ‐   7:00 – 9:00 

  Pá   2.1.     ‐    NEORDINUJE 

  MUDr. I. Šubert proto prosí své pacienty, aby si trvalé léky zajistili ještě před těmito dny.   

____________________________________________________________________________ 

  Lékárna u Lišků, v Radostíně n.O. je od 29.12.2014 do 2.1.2015  zavřena. 

         ____________________________________________________________________________ 

 
ROZPIS BOHOSLUŽEB V PRŮBĚHU VÁNOC 

 

 Ostrov n. O. Obyčtov Vatín  
 
Štědrý den 
24. 12.  
  

bohoslužba v 
15,30 hod. 
 
koledy a 
požehnání od 
23,30 hod. 

bohoslužba ve 
20,30 hod. 

bohoslužba ve 
22,00 hod. 

Hod boží vánoční  
25.12. 

bohoslužba v 
8,30 
 
 

bohoslužba v 10,00
 
 

 

svátek Sv. Štěpána  
26.12. 

bohoslužba v 
8,30 
 
 

bohoslužba v 10,00
 
 

 

Neděle  
28.12.  

bohoslužba v 
8,00 
 
 

bohoslužba v 10,00
 
 

 

 

KULTURNÍ VÝBOR INFORMUJE 
 
Kulturní výbor bude i v následujících čtyřech letech pracovat ve stejném složení jako 
doposud, tzn. předsedkyně výboru – Mgr. Květa Štočková a členové výboru – Jan Kříž ml., 
Mgr. Marie Svítilová, Eliška Šidlová a Josef Šidlo. 
Předmětem činnosti kulturního výboru bude i nadále péče o webové stránky, vedení 
kroniky, blahopřání spoluobčanům z Ostrova nad Oslavou a Suků při jejich významných 
životních jubileích, pořádání tradičního posezení jubilantů a všech občanů Ostrova nad 
Oslavou a Suků starších 60. let, slavnostní vítání občánků, každoroční vítání dětí ve 
školních lavicích v první školní den, každoroční loučení se žáčky místní mateřské a 



základní školy, kteří odcházejí z MŠ a opouštějí 5. třídu místní ZŠ, mikulášská nadílka pro 
děti z místní ZŠ a MŠ, spolu s SDH Ostrov nad Oslavou příprava vánočního stromu před 
obecním úřadem, každoroční položení květin při příležitosti státních svátků (8. května a 
28. října), účast na posledním rozloučení s našimi spoluobčany, atd. 
Přípravu Ostrovského zpravodaje předal kulturní výbor Výboru pro volný čas dětí 
(předsedkyně Mgr. Jolana Smyčková). 
 
 
V předvečer 28. října - státního svátku, kdy si naše zem připomíná vznik samostatného 
Československého státu, členky kulturního výboru paní Eliška Šidlová a paní Květa 
Štočková spolu se starostkou městyse paní Danou Homolkovou a několika místními 
občany položili kytice k  pomníkům padlých ostrovských spoluobčanů před základní 
školou. 
 
 
V sobotu 29. listopadu 2014 kulturní výbor Městyse Ostrov nad Oslavou uspořádal 
v místním kulturním domě tradiční posezení jubilantů a všech občanů Ostrova nad 
Oslavou a Suků narozených před rokem 1954 (včetně).   Posezení se zúčastnilo asi 110 
občanů.  
V úvodu večera si pro naše hosty připravili country vystoupení žáčci z místní základní 
školy. Následovala společná večeře pro všechny pozvané a poté do brzkých ranních hodin 
volná zábava se sklenkou dobrého vína.  
K tanci a poslechu našim jubilantům hrála po celý večer již tradičně kapela JK Band – 
Jeňa Kříž a Pepa Karásek. O občerstvení a pohodlí hostů se starala starostka – paní 
Dana Homolková, předsedkyně kulturního výboru – paní Mgr. Květa Štočková, člen 
zastupitelstva pan Ing. František Březka, členka kulturního výboru – paní Mgr. Marie 
Svítilová, zaměstnanci městyse paní Miroslava Simetingerová a paní Irena Svítilová a 
slečna Michaela Homolková.  
 
Děkujeme všem jubilantům, kteří přijali naše pozvání a tradičního posezení se zúčastnili. 
 
 
SDH v Ostrově nad Oslavou spolu s kulturním výborem Městysu Ostrov nad Oslavou 
zajistil nazdobení vánočního stromu před místním obecním úřadem. SDH připravil rovněž i 
tradiční adventní věnec, který je taktéž umístěn před místním obecním úřadem. Vánoční 
strom a první svíce na adventním věnci se rozsvítila na první adventní neděli dne 30. 11. 
2014.  
 
 
 
Při příležitosti svátku Svatého Mikuláše připravil kulturní výbor Městyse Ostrov nad 
Oslavou pro žáčky místní mateřské a základní školy tradiční mikulášskou nadílku. Celkem 
bylo připraveno 99 balíčků (47 balíčků pro děti ze školy a 52 balíčků pro děti ze školky). 
Cena jednoho balíčku činila cca 62,- Kč. 
 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
V letošním roce kulturní výbor Městyse Ostrov nad Oslavou při slavnostním vítání občánků 
přivítal pět nových ostrovských občánků. V neděli 23. 11. 2014 v zasedací místnosti místní 
hasičské zbrojnice starostka městyse paní Dana Homolková a předsedkyně kulturního 
výboru Mgr. Květa Štočková slavnostně přivítaly: 



 Petru Homolovou, Julii Dvořákovou, Lukáše Wassebauera, Jakuba Pelikána a 
Mariana Kováře.  

Všichni občánci dostali od městyse na památku bryndáček a peněžitý dárek ve výši 
1.000,- Kč. 
 
 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 
Do konce letošního roku oslaví svá významná životní výročí naše spoluobčanky:   

 paní Bohumila KOSTELENCOVÁ, paní Anežka DVOŘÁKOVÁ, paní 
Vlasta CHROMÁ a paní Jiřina KUKEŇOVÁ. 

Stalo se již tradicí, že členka kulturního výboru paní Eliška Šidlová navštěvuje jednotlivé 
jubilanty v Ostrově nad Oslavou a na Sukách. Každý oslavenec, obdrží od Městysu Ostrov 
nad Oslavou dárkový poukaz.  
Srdečné blahopřání v letošním roce přijalo 26 našich spoluobčanů, z toho 7 mužů (2 ze 
Suků) a 19 žen (2 ze Suků), ve věku 80 – 92 let. 
Písemné blahopřání bylo doručeno manželům, kteří si v listopadu připomněli 50 let 
společného života, ale nepřáli si žádné pozornosti. 
 
Všem našim milým oslavencům přejeme ještě jednou do dalších let vše nejlepší, 
především zdraví, spokojenost, pohodu. 
 

 
POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

21. října letošního roku se konalo ve smuteční síni na místním „Novém hřbitově“ poslední 
rozloučení s paní Boženou Blažkovou, učitelkou z místní mateřské školy. 
 

  Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V sobotu dne 10. 1. 2015 se v dopoledních hodinách v obcích Ostrov nad 
Oslavou, Suky a Laštovičky uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka.  
 

 
 

POZVÁNKY 
 

 Dne 31. 1. 2015 pořádá místní ZŠ a MŠ v kulturním domě v Ostrově nad 
Oslavou tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL. 

 
 Dne 31. 1. 2015 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Ostrov nad Oslavou 

v kulturním domě tradiční MAŠKARNÍ PLES.  
 

 Dne 14. 2. 2015 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Ostrov nad Oslavou 
tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD. 

 
 

 
 
 



STŘÍPKY Z HISTORIE 
 
Příspěvek k blížícímu se výročí 650 let od první písemné zmínky o Ostrově            - 2. část 
 
V době číslování domů a krátce poté se v Ostrově nacházely další obecní stavení, např. 
pastoušky, pazderny, cihelna i šatlava. Která čísla popisná se týkala pojmu obecní chalupy nebo 
pastoušky nám není známo. Současné dostupné zápisy z některých let jsou již nečitelné nebo 
úplně chybí. Proto nelze první zmínky o těchto staveních pokládat za rok postavení. Během staletí 
byla většina domů několikrát přestavěna, ale zůstaly na původních místech nebo parcelách, jiné 
vyhořely či zanikly a jejich čísla popisná obdržely nově postavené domy. Dřívější hospodářská 
stavení se skládala z obytného domu, a bývalo zvykem, že ve dvoře byl postaven pro rodiče na 
stáří tzv. vejminek. Oba objekty byly obvykle odděleny vjezdovými vraty. Takže, když se např. 
statek rozdělil v dědictví, nebo jej koupili dva majitelé, dostala druhá budova nové č. p.  
Dům s č. p. 2 byl přestavěn a jeho nová část obdržela č. p. 58. 
Majitel domu s č. p. 10 se zadlužil u místní záložny a v roce 1945 se odstěhoval do pohraničí. 
V roce 1950 koupili dům v dražbě dva zájemci a tak druhá půle obdržela č. 23. Oba domky užívají 
jeden dvůr a společná vstupní vrata. 
Domy č. p. 17 a 18 byly ještě před rokem 1984 demolovány. 
V roce 1994 byl zbourán dům č. p. 19 a pozemek byl zatravněn. 
K rozdělení stavení, které mělo dvě části (domek a vejminek) pod č. p. 29, došlo po roce 1810. Do 
té doby zde bydlely dvě rodiny. Statek byl rozdělen na dvě části, každá s vlastním vchodem. Takže 
zde přibylo č. p. 95. 
Dům s č. p. 33, který měl ve štítové omítce letopočet 1778, již nestojí na původním místě. Nový 
majitel původní zboural a nový postavil dále od hlavní silnice ve dvoře. 
Za Třicetileté války odkoupila obec od vrchnosti pustý grunt tzv. „lejskovský“ a znovu jej vystavěla. 
V roce 1873 byla na polovině zřízena Fara a tak k č. p. 35 přibylo číslo 114. 
Původní statek s č. p. 36 byl po roce 1980 zbourán a přestavěn do dnešní podoby. Od konfiskace 
v roce 1953 nebyl obydlen. 
Historie rozdělení hospodářství č. p. 37, kde jeho druhá část obdržela č. p. 69 je složitější. Číslo 
popisné 69 posloupně patřilo domu postavenému v období let 1792 – 1797. Na katastrální mapě 
z roku 1835 je už tento statek rozdělen. Kupní smlouva, v níž Václav Chromý z Budče (tehdy 
Buče) kupuje jednu polovinu hospodářství, je datována 28. 9. 1838. 
Velkou proměnou prošla část městyse mezi kostelem a řekou Oslavou. Při rekonstrukci hlavní 
silnice, v letech 1966 – 69, byly demolovány domy s č. p. 42, 43 a 44. Rovněž historický kamenný 
most přes řeku tehdy zmizel. Na místě, kde stávaly první dva domy, stojí přízemní budova 
s autoservisem, restaurací a pošta. Naproti přes silnici stával dům č. p. 44 (bývalá mýtnice) dnes 
stojí dům s č. p. 254. 
26. 12. 1972 vyhořel do základu dům č. p. 46 a doposud nebyl postaven. 
Hospodářství č. p. 49 bylo v dědickém řízení v roce 1985 rozděleno a tak jedna část obdržela č. p. 
229. 
V části obce, kde se říká „za ulicí“ vznikla zástavba později než ta úplně původní, ale v době 
číslování zde domky již stály. I zde již nestojí tři domy. Domky s číslem popisným 57 a 59 zanikly 
již dříve, mohlo to být v roce 1878. kdy „16. prosince hořelo na konci ulice k Obyčtovu“. V našich 
historických písemnostech je také zmínka o tom, že 1. dubna 1880 u č. p. 59 shořela stodola. 
V roce 1979 byl demolován domek s č. p. 58, tehdy tzv. „krupičárna“. 
Dům s č. p. 60 (tehdy obecňák) u kostela byl zbourán v roce 1981. Na jeho místě je dnes parčík. 
Mlýn č. p. 64 byl demolován v roce 1989. Budova nebyla od konfiskace v roce 1953 obydlena. Na 
prostranství je postavena prodejna potravin s č. p. 249 
O dva roky dříve byl odstraněn sklad hospodářského družstva, který stál vedle mlýna naproti 
kulturního domu. 
Po roce 2000 byl zbourán dům šafáře ze dvora č. p. 65 a na stejném místě vystavěn nový. 
V roce 1806, kdy byl postaven dům s č. p. 91, se nacházely naproti již domy č. p. 86 a 88. 
Od roku 2012 se již zrušená čísla popisná domů nepřidělují novým stavbám.   

 
                                      kronikář Josef  Šidlo 

 
 



Kulturní výbor vyzývá místní spoluobčany, spolky, zájmová sdružení a firmy, kteří 
budou mít zájem zveřejnit své příspěvky, aktuality, pozvánky, inzeráty, atd. na 
internetových stránkách městysu Ostrov nad Oslavou: www.ostrovno.cz, nechť tyto 
zasílají e-mailem na adresu: kriz.ostrov@seznam.cz.  
 
 
Kulturní výbor Městyse Ostrov nad Oslavou přeje všem spoluobčanům příjemné a 
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku především pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost a spoustu osobních i pracovních úspěchů. 
 

 
Za kulturní výbor připravili: Květa Štočková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo  

 
 
 
 

KLUB BABIČEK                     

 

Zveme všechny aktivní babičky do nově vzniklého KLUBU.  

Ve spolupráci s obecním úřadem plánujeme pravidelná setkávání, besedy,  

kulturní akce pro seniory i veřejnost apod.  

Bližší informace poskytnou paní Anna Pejchalová, paní Drahomíra Kronesová,  

paní Danuše Benešová. 



SDH Ostrov nad Oslavou informuje 

 

Dne 1.12.2014 naše jednotka zasahovala u pádů stromu na silnici směr Bohdalec. 

Při odklízení tohoto stromu došlo k pádu dalšího stromu na kabinu našeho zásahového 
vozidla, které zachránilo život zasahujícímu Jiřímu Prchalovi. 

Vozidlo je právě na servise ve Velké Bíteši ve firmě Autoimpex.  

 

V sobotu 13.12.2014 se uskutečnila výroční valná hromada, která byla v letošním roce 
volební. Již před touto volbou bylo známo, že svých funkcí se vzdávají starosta Ing. Josef 
Kaláb, velitel Jan Kříž st., Petr Turek, Josef Šoulák st. a Jiří Kukeně st.  Členové sboru si 
zvolili nové vedení v tomto složení: Josef Dvořák, Milan Dvořák, Jan Kříž ml., Martin Kříž, 
Milan Poul, Jiří Prchal st., Mgr. Květa Štočková, Ing. Miroslav Šoulák, Josef Šoulák ml., 
Marek Špaček, František Vencálek ml.. 

Nově zvolený výbor následně zvolil nového starostu, kterým se stal Milan Dvořák, 
místostarostu Jiřího Prchala st. a velitele Jana Kříže ml. 

Za nově zvolený výbor bych chtěl všem odstupujícím členům, zvláště pak bratrům Josefu 
Kalábovi a Janu Křížovi st., poděkovat za obětavou práci nejen pro sbor, ale i pro celou 
obec. 

Plán akcí na rok 2015:  

 31. 1. 2015 – Maškarní ples 
 14. 2. 2015 - Maškarní průvod obcí 
 1. 5. 2015 -  Postavení Májky 
 13. 6. 2015 – Kácení Májky s taneční zábavou 

  

Vám, našim spoluobčanům, bych chtěl  popřát klidné a radostné vánoční svátky, šťastný a 
pohodový rok 2015. 

 

         Jan Kříž ml. 

  

 

 

 

 

 



TJ Sokol Ostrov nad Oslavou informuje 

Oddíl stolního tenisu působí nepřetržitě v soutěžích organizovaných krajským nebo 
okresním svazem stolního tenisu od roku 1960. Za tuto dobu se vystřídalo několik 
generací hráčů. Uvádíme výsledky našeho družstva stolního tenisu Ostrov nad Oslavou za 
poslední tři ročníky:  

‐ v soutěžním roce 2012-2013 hrálo družstvo v okresním přeboru 3. třídy a za účasti 
10 družstev celý ročník vyhrálo a postoupilo do okresního přeboru 2. třídy.  

‐ pro soutěžní ročník 2013-2014 jako nováček v této soutěži si vedlo velice dobře, 
tuto soutěž vyhrálo a postoupilo do okresního přeboru 1. třídy, což je nejvyšší 
soutěž hraná v okrese Žďár nad Sázavou.  

‐ v letošním ročníku 2014-2015 hraje celkem 10 družstev a po odehrání necelé 
poloviny zápasů je naše družstvo na velmi pěkném 3. místě /viz tabulka/.Statisticky 
po 7 odehraných zápasech má družstvo čtyři výhry, dvě remízy a jednu porážku.  

Oddíl stolního tenisu hraje v sestavě:  

Kozel Stanislav, Plachý Ladislav, Humlíček Jan, Melichar Jaroslav, Hemza Miroslav a 
Císař Pavel. Veškeré výsledky ze všech soutěží jsou zveřejněny na http://stis.ping-
pong.cz/htm/.  

 Příloha:tabulka OP 1. třídy po 7 odehraných zápasech a foto družstva oddílu 
stolního tenisu 

Okresní přebor I. třídy 

Tabulka: 

1.  Velké Meziříčí B  7  7  0  0  0  92:34:00  21 

2. 
TK  Autocolor 
Oslavice 

7  6  0  1  0  88:38:00  19 

3.  Ostrov nad Oslavou  7  4  2  1  0  73:53:00  17 

4.  TJ Žďár n/Sáz. E  7  4  1  2  0  73:53:00  16 

5. 
TJ  Nové  Město  na 
Moravě 

7  3  2  2  0  69:57:00  15 

6.  TJ Sokol Rovečné B  7  3  1  3  0  70:56:00  14 

7.  SK Nové Dvory  7  2  0  5  0  45:81  11 

8.  SK Sokol Lhotky B  7  1  1  5  0  47:79  10 

9.  TJ Žďár n/Sáz. F  7  1  1  5  0  37:89  10 

10.  TJ Netín  7  0  0  7  0  36:90  7 

 

Dne 27.12.2014 se uskuteční již 30. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu 
v Ostrově nad Oslavou, na který přijíždí tradičně nejlepší hráči z celého kraje.                   

JMÉNEM POŘADATELŮ VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

POVÁNOČNÍ JÓGOVÁNÍ 

v Ostrově n. Oslavou 
 

 

Udělejte si po vánočním stresu a shonu a přijďte 
vyzkoušet a dozvědět se něco nového…  

Naučte se příjemně uvolnit, protáhnout záda a poté si 
vychutnejte pořádnou porci relaxace.  

Začátečníci jsou též vítáni. 

 

KDY:  16:00-18:00 h v úterý 30.12.2014    

KDE:  Kulturní dům, Ostrov nad Oslavou 

CENA:  80,-Kč   
 

 

 

 



JÓGA v Ostrově nad Oslavou – cvičení pro tělo i duši  

Poznámka k Povánočnímu jógování 

Doporučujeme vzít s sebou teplou přikrývku a pohodlné oblečení. Po cvičení připravujeme 
krátké povídání s paní Michaelou Orlovou na téma Automatická kresba, jejíž léčivé obrazy 
a mandaly si budete moci prohlédnout.  

KURZ 

 Zveme všechny ženy a dívky nejen na povánoční setkání s jógou, ale i na pravidelné 
cvičení, které probíhá každé úterý od 16,30 do 18,00 hodin v kulturním domě v Ostrově 
nad Oslavou.  Je zaměřeno na protažení a posílení celého těla a jeho celkové 
uvolnění. Potřebujete pohodlné oblečení, podložku. Lekce vede certifikovaná lektorka Eva 
Wasserbauerová.   

Bližší informace: Jolana Smyčková, 720366586 

 

ZUMBA 

 

Milé dámy, 
  
   děkuji vám, za vaši přízeň v roce 2014 a dovolte mi, abych vám popřála hezké Vánoce 
v kruhu svých blízkých a spokojeně strávený závěr roku. 
  
Ráda bych, touto cestou oslovila dámy z Ostrova nad Oslavou i z širokého okolí - přidejte 
se k nám každé pondělí v kulturním domě v 17:15 hod. a přijďte si vyzkoušet taneční kroky 
v doprovodu skladeb ve svižném rytmu. Tančíme 15 skladeb v pěti blocích a protančíme 
jednu hodinu. Pondělní cvičení není divoká zumba ani tvrdý nezáživný cvičební dril, ale je 
to hodina plná tance a skvělý způsob, jak udržet tělo v kondici. Z jednoduchých kroků jsou 
sestaveny variace, které se opakují, a snadno si je zapamatujete. Není potřeba žádné 
taneční průpravy, jen je potřeba přijít a do jara vydržet, to ostatní vás naučím. Váš věk 
taky není rozhodující, rozhodující je chuť se cítit lépe. Zima se přehoupne a ani se 
nenadáme a bude zde jaro. Věřím, že se setkáme a na jaře každá z nás ocení, že jarní 
únava nás nezdolala. 
  
Takže je to jen a jen na vás, já se na vás těším a přeji zdravý vstup do Nového roku 2015. 
  
Bc. Eva Brončková 
učitelka tance  a vícemistryně Československé republiky v latinskoamerických tancích. 

 

 

 



PRO DĚTI 

 

TENIS 

TJ Sokol Ostrov nad Oslavou zve 

všechny děti od 8 do 10  let na pravidelné tréninky tenisu,  a to každé pondělí od 
15,15 hodin, a děti od 11 do 16 let od 16,15 hod. v kulturním domě v Ostrově nad 
Oslavou. Tréninky vede profesionální trenér z Tenisového klubu v Novém Městě na 
Moravě.    Informace: Jolana Smyčková, Miroslav Sláma. 

 

 

 

BRUSLENÍ o vánočních prázdninách 

 

26.12.  -   11:00 - 13:00    Odjezd autobusu v 10:35 z Ostrova nad Oslavou,aut.zast. 

31.12.  -    9:45 – 11:45    Odjezd autobusu v 9:20 z Ostrova nad Oslavou,aut.zast. 

 

 

DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR  
 

Hledám první malé herce a herečky do nového divadelního souboru.  
Vítány jsou děti od 10 do 17 let. Prvním představením bude zřejmě pohádka.  

 
Podrobnější informace na telefonu 720366586 nebo na smyckova.jolana@gmail.com 

 Jolana Smyčková. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



Skauti v Ostrově 

Proč zrovna skauti a ne volnočasový kroužek? 

Protože skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – 
prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. 

Děti mají kromě různých aktivit také prostor pro „obyčejné“ bytí spolu, možnost vytvořit 
sociální vazby postavené na jiné zkušenosti než školní a školkové, posílit tyto vazby do 
budoucnosti. Prožívají dobrodružství, poznávají přírodu a učí se jí znát a chránit, chápat 
její význam. Učí se o sebe postarat a to i v přírodě. Pro skauty je podstatné děti vést k 
tomu, aby se respektovaly navzájem, pomáhaly si, chránily se navzájem, učily se 
mezilidským hodnotám, ale i takovým těm "lidským" jako je nelhaní, mluvení slušně apod. 

Zároveň program není specializovaný čistě na jednu činnost jako je tomu v hudebních, 
sportovních či tanečních kroužcích. Je tam od každého něco. Záleží také na tom, co vše je 
schopen zařadit vedoucí. (Vedoucí vystupuje navíc spíš jako starší kamarád, ale s 
přirozenou autoritou, než jako učitel.)  

V Ostrově jsou skauty děti mezi 6 až 9 lety, kluci i holky. Není to klasický model ve 
skautingu, ale nám to přijde velice přirozené. Navzájem se od sebe učí. starší se učí 
chovat k mladším (nemyslím tím jen se starat), mladší se učí od starších. A pak jsou 
samozřejmě věci, které se dají dělat v menších skupinkách pro ten který věk. Dětí máme 
16. 

Naší vizí též je, aby kolem „skautování“ dětí vznikalo jakési společenství rodičů, kteří se 
zajímají, co jejich děti prožívají. Občas jim něco možná doma pomůžou připravit nebo 
někdy pomůžou s něčím při programu nebo prostě jen jednou za čas přijdou na společnou 
akci pro děti s rodiči.  

Naše schůzky probíhají 1x týdně na faře. Moc děkujeme panu faráři za zapůjčení fary. 
Činnost jsme zahájili v březnu 2014 a jsme registrovaní pod Přístavem vodních skautů 
Racek Žďár nad Sázavou (www.racek.skauting.cz). Jmenujeme se Ještěrky, protože 
ještěrku má Ostrov ve znaku. 

Petr Kratochvíl, Iva Kratochvílová, Dana Bartáková, Zita Bradová (vedoucí skautíků) 

 

 

 

 

 

 

 



Průvod svatého Martina – lampionový průvod 

Velice rádi jsme přebrali „štafetu“ organizování lampionového průvodu a spojili tuto akci se 
svátkem, ke kterému patří – se svatým Martinem. S radostí jsme využili poselství, které nám 
tento světec nabízí. Jeho svátek je spojen s významným lidským gestem – soucitem, 
laskavostí a schopností se dělit. Toto vše mohli účastníci průvodu vidět na vlastní oči při 
setkání s vojákem Martinem a žebrákem – u ohně. Na závěr jejich dialogu dostaly děti 
pamětní lístek a perníčky ve tvaru podkovy (symbolika). Perníčky napekli dobrovolnice z řad 
maminek dětí – moc jim děkujeme.    Skauti „Ještěrky“ z Ostrova 

Vánoční jarmark 

13. prosince proběhl v Kulturním domě Vánoční jarmark. Již čtvrtým rokem, ačkoliv nyní 
poprvé pod hlavičkou Skautského oddílu Ještěrky (předcházející ročníky pořádalo 
neformální sdružení Ještěrka, což jsou ale v podstatě stále stejní lidé, které jste mohli při 
organizaci a realizaci vidět v sobotu na jarmarku).  

Vánoční jarmark byl tentokrát v Kulturním domě, což bylo pro celou akci požehnáním. 
Nejen proto, že jsme díky většímu prostoru mohli přidat pátou tvořivou dílnu, ale 
především jsme tak mohli daleko lépe uskutečnit náš dlouhodobý záměr - setkávání lidí, 
kteří spolu žijí na území Ostrova. Vytvořit prostor pro sdílení, posilování sociálních 
kontaktů, vytváření kontaktů nových. Na všech úrovních. Nejvíce to určitě využily děti, 
které se po radostném vytvoření svíček, svícínků z přírodnin, andílků z ovčí vlny, zvonečků 
a zdobení perníčků vrhly do šťastného pobíhání a společné hry. Dospělí si povídali u 
stolečků s kafíčkem, punčem či dobrým domácím koláčkem, jež upekly dobrovolnice. Za to 
jim obrovské díky, protože velice přispěly k příjemné atmosféře celé akce.  

Kromě tvořivých dílen a občerstvení si návštěvníci mohli zakoupit rukodělné výrobky či 
čaje, prohlédnout si výstavu vánočních dekorací a inspirovat se.  

Důležitou součástí jarmarku byl „Dobrý skutek“. Společně jsme udělali dobrý skutek a 
radost lidem, kteří jsou na tom hůře než my…rodičům s dětmi bez domova. Dobrý skutek 
pro Domov pro matky (otce) s dětmi, Ječmínek, o.p.s . ze Žďáru nad Sázavou. Zároveň 
jsme tak chtěli ukázat a učit „naše“ děti, že pomoc druhým má smysl a také, že na tom 
nejsme tak špatně, abychom nemohli pomoci potřebným. Povedlo se. Paní ředitelka 
z Ječmínku si tak odvážela hračky, nádobí, potravinové zásoby, školní potřeby apod. Byla 
velice mile překvapena a vděčná za dary.  

Lidí přišlo spoustu, usmívali se, tak věříme, že to byla povedená a příjemná akce.  

Obrovské díky směřujeme Zastupitelstvu městyse Ostrov nad Oslavou za velkou podporu 
ve formě prominutí pronájmu Kulturního domu. Bez toho bychom vše nemohli realizovat. 
Podpory si velice vážíme.  

Dále děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s dílnami, prodejem, občerstvením, 
přípravou sálu a úklidem, pečením občerstvení. Bez nich bychom si nemohli dovolit 
takovouto velkou akci.  

Díky štědrosti návštěvníků a nezištnosti žen, které pekly mlsky do občerstvení, jsme 
vybraly částku, která bude sloužit jako základ pro další veřejnou akci – tentokrát pro děti – 
divadelní představení (na zbytek představení doufejme vybereme dalším dobrovolným 
vstupným).  

Krásné Vánoce a nový rok 2015    Za organizátory Iva Kratochvílová 

 

 



HC Ostrov má našlápnuto minimálně do předkola play‐off  Vesnické ligy  

 

HC Ostrov se v 15. ročníku VHL i nadále daří, když prohraná utkání byla pouze o gól. 
Prvních šest celků má jistotu play-off, mužstva na 7-10. místě si to rozdají v předkole play-
off  (to začne druhý víkend v lednu).  

„Myslím si, že zatím můžeme být spokojeni. V tabulce se nacházíme zhruba na stejné 
pozici jako v loňské sezoně, a tak věřím, že do vyřazovací částí bez větších problémů 
postoupíme. To je náš hlavní cíl. Pak už bude záležet na tom, na koho narazíme a také na 
aktuální formě. Play-off je oproti základní částí úplně jinou soutěží,“ zhodnotil dosavadní 
vystoupení týmu Ostrova jeho vedoucí Petr Jurek. 

Podrobné komentáře, statistiky, sestavy  lze najít ve středečním Deníku Vysočina, tak 
našich stránkách www.vesnickaliga.cz.  

 

OSTROV – VATÍN 9:2 

Branky a nahrávky: Kovář 3, Fňukal 2, Dostál 2, Pav. Burian, Buchta (Pav. Burian 3, S. Pelikán 3, 
Petr Burian 2, Buchta 2, Němec 2, Fňukal, Z. Gregar). Rozhodčí: Hájek, Říčan. Vyloučení: 4:4. 
Využití: 3:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 15. Třetiny: 3:0, 2:2, 4:0. Sestava: Suchý – Buchta, Pav. 
Burian, Petr Burian, Dostál, Dupal, Fňukal, Z. Gregar, Kovář, Němec, S. Pelikán, Tlustý.  

 

SVĚTNOV – OSTROV 2:1 

Branky a nahrávky: Kovář (Němec). Rozhodčí: Fiksa, Říčan. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. Diváci: 
72. Třetiny: 1:0, 0:0, 1:1.Sestava: Švanda - Buchta, P. Burian, V. Burian, Dostál, Dupal, Fňukal, J. 
Gregar, P. Gregar, Z. Gregar, Kovář, Němec, Paul, J. Pelikán, S. Pelikán. 

 

OSTROV – PAVLOV 6:3 

Zhodnocení Ivo Dupala (hráč, Ostrov): „Dnešní utkání se nám i přes příznivý výsledek příliš 
nepodařilo. Nedokázali jsme využít mnoho šancí a v obraně dělali někdy až školácké chyby, a tak 
měl Pavlov dlouhou dobu naději na zvrat, kterou jsme soupeři sebrali až nádhernou kombinací a 
gólem na 6:3 pár minut před koncem.“ 

Branky a nahrávky: Němec 2, Buchta, Fňukal, Kovář, Paul (Buchta 2, Z. Gregar, Kovář, Němec, S. 
Pelikán, Tlustý. Rozhodčí: Hájek, Fiksa. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 40. Třetiny: 1:1, 4:2, 
1:0. Sestava: Suchý – Buchta, Dostál, Dupal, Fňukal, Z. Gregar, Kovář, Němec, Paul, J. Pelikán, 
S. Pelikán, Tlustý.  

 

 

 



ŠKRDLOVICE – OSTROV 4:3 

Branky a nahrávky: Němec 3 (Dostál). Rozhodčí: Hájek, Říčan. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 
53. Třetiny: 0:1, 2:2, 2:0. Sestava: Suchý – Buchta, Pavel Burian, Petr Burian, V. Burian, Dostál, J. 
Gregar, P. Gregar, Z. Gregar, Kovář, Němec, Paul, S. Pelikán, Suchý. 

OSTROV – NOVÁ VES 2:1 

Zhodnocení Petra Jurka (vedoucí, Ostrov): „Ve vyrovnaném a bojovném utkání obě mužstva 
podrželi vynikající gólmani. O výsledku nakonec rozhodla povedená střela minutu před koncem 
zápasu.“ 

Branky a nahrávky: V. Burian, Kment (Němec). Rozhodčí: Fiksa, Hájek. Vyloučení: 4:5. Využití: 
1:0. Diváci: 12. Třetiny: 1:1, 0:0, 1:0. Sestava: Švanda – Buchta, Pav. Burian, Petr Burian, V. 
Burian, Dostál, Fňukal, Kment, Kovář, Němec, Paul, J. Pelikán, S. Pelikán.  

VESELÍČKO – OSTROV 1:3 

Branky a nahrávky: Němec 2, Pelikán (Pa.. Burian 2, Dostál 2, P. Gregar). Rozhodčí: Hájek, Lisa. 
Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 25. Třetiny: 0:1, 0:0, 1:2.Sestava: Vránek – Buchta, Pa. Burian, 
Pe. Burian, Dostál, Dupal, Fňukal, J. Gregar, P. Gregar, Kment, Kovář, Němec, Paul, J. Pelikán, S. 
Pelikán, Prokš. 

Tabulka po 15. kole (základní část) 
 

Pořadí počet 
zápasů 

výhry remízy prohry Skóre body 

1. Bohdalec 15 14 0 1 90 29 28 
2. Rudolec 16 12 1 3 74 32 25 
3. Znětínek 15 11 0 4 79 34 22 
4. Světnov 15 11 0 4 79 37 22 
5. Škrdlovice 15 10 1 4 70 45 21 
6. Lísek 14 9 2 3 73 33 20 

7. Ostrov 14 9 1 4 59 42 19 
8. Vatín 15 9 0 6 75 49 18 
9. Písečné 14 8 1 5 57 57 17 
10. N. Ves 14 7 2 5 50 51 16 

11. Řečice 16 6 2 8 54 67 14 
12. Přibyslav 14 5 3 6 46 56 13 

13. Veselíčko 15 5 2 8 62 68 12 
14. V.Losenice 14 5 1 8 61 54 11 
15. Slavkovice 16 4 2 10 61 86 10 
16. Bukov 15 3 1 11 33 69 7 

17. Jámy 15 1 1 13 25 87 3 
18. Pavlov 14 1 0 13 30 96 2 
19. Olešná 14 0 0 14 23 109 0 
 

 

 

 



Termíny utkání do konce základní části:  

20.12.2014 SO 20.00 h Ostrov - Rudolec  

25.12.2014 ČT 19.45 h Bohdalec – Ostrov 

27.12.2014 SO 13.00 h V.Losenice – Ostrov 

02.01.2015 PÁ 19.15 h Ostrov – Bukov                                    Daniel Karel 

 

 

Výlov přehrady 1.11. 2014 

 Přehrada byla vypuštěna z důvodu generální opravy vypouštěcího zařízení. V posledních letech byl problém 
odpustit přebytečnou vodu při nadměrných srážkách, z důvodu koroze a nepohyblivosti .S ohledem na 
nutnost opravy a nejistotou, kolik povodí zbude peněz na nutnou opravu, byla stávajícímu nájemci 
prodlužována smlouva vždy jen o 1 rok. Až k této akci konečně došlo a bylo nutno vylovit násadu ryb, 
kterých bylo v přehradě 120q.     P.Beneš, foto:  J.Tlustý 

 

 



 

 

U Ostrova mohl dopadnout meteorit 

Astronomové pátrají po meteoritu, který 9. prosince 2014 v podvečer proletěl nad republikou.  
Podle posledních informací dopadl takzvaný bolid jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Tudíž 
existuje pravděpodobnost, že by se mohl nacházet v okolí Ostrova nad Oslavou. Ovšem oblast, ve 
které by jeho úlomky bylo možno nalézt je poměrně velká. Od Vírské přehrady, kde zářil nejjasněji, 
až po obec Rudolec, kde jej astronomové „ztratili“ ze svých přístrojů. 

Podle astronomů vážil bolid při vstupu do zemské atmosféry asi 200 kilogramů s průměrem 
přesahujícím půl metru. Předpokládá se však, že největší část, která dopadla na zem bude velká 
asi deset centimetrů. Pokud by se jej podařilo nalézt, bude se jednat o 23 bolid, který dopadl na 
území republiky. 

Jiří Tlustý 

                    ________________________________________________ 

 

 

 

 



Zastupitelstvo městyse Ostrova nad Oslavou a místní části Suky 

přeje všem občanům 

klidné prožití svátků vánočních, zdraví, štěstí a osobní spokojenost   

v novém roce 2015. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Další vydání Zpravodaje je plánováno na měsíc březen 2015. 

Děkuji všem za spolupráci na tomto vydání. 

Příspěvky nadále zasílejte na adresu: obec.ostrov@tiscali.cz nebo smyckova.jolana @gmail.com  
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