
Zpravodaj pro Městys Ostrov nad Oslavou
 a místní část Suky



Informace obecního ú adu  
 
Vážení spoluob ané, 
v dob  od 4. 4. 2016 do 31. 10. 2016 bude v našem m stysi provád t firma 
MADOS MT s.r.o. Lupenice opravu mostu p es eku Oslavu. V rámci této 
stavby bude zrušen p echod pro chodce a chodci budou p echázet v úseku 
mezi staveništ m. 
 
Doprava bude ízena kyvadlov  sv telným signaliza ním za ízením. Z 
d vodu bezpe nosti bude p es eku Oslavu vybudována lávka pro p ší. 
Prosíme Vás všechny, kte í budete v tomto úseku procházet, o zvýšenou 
opatrnost a dbejte pokyn  pracovník  firmy. 
 
Žádáme rodi e, aby o bezpe nosti pou ili své d ti, zejména aby se v 
prostorách staveništ  i mimo n  zbyte n  nezdržovali a nelezli po 
uskladn ném materiálu. 
 
D kujeme Vám všem za pochopení p i omezeních, která budou s touto 
stavbou spojena.  

SVOZ NEBEZPE NÉHO ODPADU 
 
Firma Odas, a.s. bude dne 14. 4. 2016 od 15:30 do 15:50 h. na parkovišti 
p ed OÚ odebírat od ob an  nebezpe ný odpad. Na Sukách sb r prob hne 
od 16:00 hod. 
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Do Ostrova se narodila troj ata  
Prvního b ezna p išli na sv t ve FN Brno t i chlapci Vrtílkovi. Se souhlasem 
rodiny uve ej ujeme fotografii. P ejeme novým ob ánk m hodn  zdraví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na fotce zleva: Patrik Vrtílek (2050g, 45cm), Št pán Vrtílek (2300g, 44cm), Kryštof 
Vrtílek (2280g, 44cm). 

 
Kulturní výbor informuje 

 

SETKÁNÍ RODÁK  
Dobrý den spoluob ané,  
 
jak jsem již avizovala v prosincovém zpravodaji, Kulturní výbor M styse 
Ostrov nad Oslavou by rád uspo ádal setkání ostrovských a suckých rodák . 
K tomu však pot ebujeme vytvo it seznam našich rodák , které následn  
pozveme.  
 
Na naši výzvu ve zpravodaji se nám však ozvala jen opravdu malá hrstka 
spoluob an  (cca 10 lidí), která nám p edala kontakty na své blízké – „naše 
rodáky“. Bez Vaší pomoci se nám však seznam rodák  nepoda í vytvo it a 
nebudeme moci setkání rodák  uspo ádat. 
 
Proto se na Vás op t obracím s prosbou, abyste kulturnímu výboru poskytli 
kontakty na Vás samotné i na své p íbuzné (sourozence, d ti, vnuky, 
pravnuky, rodi e, prarodi e, tety, strýce atd.), kte í se v Ostrov  n. O./na 
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Sukách narodili, nebo zde m li své první bydlišt . Prosím i o údaje za osoby, 
které v Ostrov  i na Sukách stále žijí! 
 
Kontakty na rodáky prosím p edávejte prost ednictvím e-mailu: 
obec.ostrov@tiscali.cz, k.frendlovska@seznam.cz nebo p ímo na ú adu 
m styse, a to v následující podob : 

íslo popisné domu, z n jž rodák/rodáci pochází, jména, p íjmení a 
roky narození všech osob, které z tohoto domu pochází a které se v 
Ostrov  n. O./na Sukách narodily, nebo zde m ly své první bydlišt , a 
kontaktní poštovní i e-mailovou adresu (kam budeme moci zaslat 
pozvánku na setkání rodák ).  

 
P edem Vám d kuji za Vaši pomoc.  

Kv ta Što ková, p edsedkyn  Kulturní výbor M styse Ostrov nad Oslavou 
 
 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 
Kulturní výbor rozhodl, že v letošním roce bude našim jubilant m darovat 
místo dvou dárkových poukázek finan ní hotovost (samoz ejm  ve stejné 
výši jako dárkové poukazy). K této zm n  bylo p istoupeno z toho d vodu, 
aby naši jubilanti mohli darovanou hotovost využít podle svého uvážení.  
 
Významná životní jubilea v letošním roce již oslavili: 

V lednu jsme p áli panu Bohumíru BARTOŠOVI z Ostrova a panu Janu 
POLOVI ze Suk . 
  
Koncem m síce ledna jsme gratulovali manžel m Jan  a Zdenkovi 
MÍCHALOVÝM k jejich „zlaté svatb “. Je to jediný manželský pár, 
který v letošním roce toto krásné jubileum oslaví/il. 
V únoru pat ilo blahop ání jubilant m – paní Marii HAVLÍ KOVÉ a 
panu Františku POULOVI. 

 
Paní R žen  ZAPLETALOVÉ, paní Božen  ŠPA KOVÉ a panu Josefu 
HRBKOVI jsme pop áli v m síci b eznu. 

 
POSLEDNÍ ROZLOU ENÍ 

 
Dne 30. prosince 2015 jsme se ve smute ní síni a na místním h bitov  
naposledy rozlou ili s naší zesnulou spoluob ankou – paní Marií HA-
VELKOVOU.  
 
Dne 6. února 2016 jsme se ve smute ní síni a na místním h bitov  na-
posledy rozlou ili s naším zesnulým spoluob anem – panem Josefem 
MICHÁLKEM.  
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S naší zesnulou spoluob ankou paní Marií HAVLÍ KOVOU jsme se na-
posledy rozlou ili ve smute ní síni a na místním h bitov  dne 12. 
b ezna 2016.  
 
Dne 12. února 2016 ve v ku nedožitých 73 let zem el pan František 
MILOTA z Oby tova. V letech 1980 - 1990 zastával funkci p edsedy 
Místního národního výboru v Ostrov  nad Oslavou. 

 
Ješt  jednou up ímnou soustrast všem poz stalým 

 
 

ST ÍPKY Z HISTORIE 
Vojenská služba 
Do roku 1868 trvala odvodní povinnost k vojenské služb  pro muže do dva-
ceti sedmi let. Samotná prezen ní služba trvala osm let a dále dva roky v 
záloze. V dob , kdy válka nehrozila, mohli být vojáci po základním výcviku 
uvoln ni na delší dovolenou (odpušt nci).  
 
Od ledna roku 1869 byla zavedena všeobecná vojenská povinnost pro všech-
ny muže od 20 do 22 let. V inné služb  z stávali t i roky, sedm rok  v zálo-
ze a ješt  dva roky v zem bran . Záložníci byli ozna ováni jako „rezervní-
ci“.  
P ed sv tovou válkou vedla obec ty i knihy:  
Ohlašovací knihu stálého mužstva záložník  a náhradních záložník , Ohlašo-
vací knihu zem brany a 2x Knihu eviden ních protokol  pro totéž. 
  
Domovské právo 
Po roce 1863 bylo domovské právo ešeno zákonem. Domovské právo nabý-
valy d ti narozením, ženy provdáním, jiné osoby p ijetím do domovského 
svazku nebo nabytím ve ejného ú adu. Nemanželské d ti získávaly domov-
skou p íslušnost matky. Tím, že byl n kdo p ijat za vlastního nebo za scho-
vance domovské právo nezískal. Ženy po provdání získaly domovskou p í-
slušnost v obci, jejímž p íslušníkem byl manžel. 
 
 
D ti narozené mimo manželství nabyly domovské právo po matce, které 
m la v dob  porodu. D ti, které se narodily za doby manželství rodi , na-
byly domovské právo po otci, které m l v dob , kdy byly za manželské pro-
hlášeny. Samotná obec mohla ud lit domovské právo d tem zem elého ot-
ce, který m l nárok domovské právo obdržet, ale o n  nepožádal. 
 
Nezletilé d ti vdovy, která se p ivdala za místního p íslušníka domovské 
právo (ot íma) nenabyly. 
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Soudn  mohl být zbaven ob an moci otcovské. V ostrov  se to stalo domká i 
Cyrilu Havelkovi, který kamsi zmizel a tak „zbavuje se moci otcovské nad 
nezletilou dcerou Marií Havelkovou 7/3 1903 narozenou. Poru níkem jejím 
ustanovuje se p. Karel Kasal cestá  v Ostrov “.  
 
Pokud si nebyli p edstavení obce jisti svým postupem v právních náležitos-
tech, mohli žádat o radu „Úst edí starostenských sbor  na Morav  v Brn “. 
 
Za nemajetné ob any, kte í m li domovské právo v Ostrov , musela obec 
zaplatit p ípadné výlohy za zdravotní ošet ení nebo pobyt v nemocnici, tam 
kde se práv  nacházeli. Také jejich p ípadnou p epravu (postrkovné) do 
domovské obce a další starost o n . Tzv. postrkové útraty byly odvád ny C. 
K. Bernímu ú adu ve Ž á e. Nap . v roce 1908 bylo z ostrovské kasy za n  
zaplaceno 18 korun a 2 halé e. 
 
Trestanci po uplynutí trestu byli do svých domovských obcí, tzv. „hnáni šu-
pem“ po ur ené trase se zastávkami ve hnaneckých stanicích. Tam se m nil 
doprovod a propušt ný zde dostal potvrzení do hnaneckého pasu. 
 
Trestní delikty byly ešeny u okresního soudu, zlo iny soudil krajský soud.  
Od roku 1850 náležel Ostrov do soudního okresu Ž ár a politicky do okresu 
(hejtmanství) Nové M sto na Morav . 1. ledna 1949 byl politický okres Nové 
M sto na Morav  zrušen a jeho správní obvod rozd len mezi nové okresy 
Ž ár nad Sázavou a Byst ice nad Pernštejnem.  
 
Rok 2016  
Práv  p ed 120 lety byla dostav na nová školní budova. Do vyu ování na-
stoupilo 135 d tí, z toho 77 dívek a 58 chlapc . 113 žák  bylo z Ostrova, 12 
ze Suk , 7 z Laštovi ek, 1 z hájenky Polák a 2 žáci z již dávno zapomenuté 
ostrovské cihelny. Škola po r zných úpravách a p estavbách slouží našim d -
tem dodnes. 

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

 
 

POD KOVÁNÍ 
 

Rodina Havelkova d kuje všem, kte í se 30. prosince 2015 rozlou ili s naší 
drahou Maruškou Havelkovou.         

     Rodina 
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T íkrálová sbírka 
V sobotu dne 9. ledna 2016 se v obcích Ostrov nad Oslavou, Suky 
a Laštovi ky již po patnácté uskute nila tradi ní T íkrálová 
sbírka. 

 
Do ulic t chto obcí se vydalo celkem 12 koledník , kte í vybrali ástku v 
celkové výši 39.008,- K  (což je o cca 2.000,- K  více, než v lo ském roce).  
 
Velké díky pat í koledník m - Klárce a Sabince Mi kovým, Honzíkovi 
Homolovi, Dane kovi a Kubíkovi Víte kovým, Evi ce Šoulákové, Šárince a 
Pepí kovi Bradovým, Elišce Laštovi kové, Kristýnce Špa kové, Emmi ce 
Pálkové, Tomáškovi Havelkovi a maminkám – Zit  Bradové a Bohumile 
Víte 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 
 
 

Výbor pro volný as 
Konalo se... 

 
Dne 27. 12. 2015 v KD Ostrov nad Oslavou ve 14 hod, konalo Divadelní p edstavení 
Sn hová královna s diskotékou, které pro nacvi ila naše mládež ze spolku “Mladí 
svišti“ a d ti ze základní a mate ské školy. Této akce se zú astnilo asi 80 
návšt vník .  
 
Krom  divadla, jsme se 
mohli nau it n co ze 
starých váno ních zvyk , 
zazpívali jsme si koledy u 
váno ního stromu a 
zakon ili jsme d tskou 
diskotékou. V ím, že 
všichni byli spokojeni a 
dob e se bavili. 
 
Na této akci se vybralo na 
dobrovolném vstup-ném 
2300 K . Tuto ástku jsme 
použili na volno asovou 
aktivitu výše uvedeného spolku. 
lenové si vybrali Laser game v Brn .  

Za spolek Mladí svišti Valerie Pelikánová 
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P ednáška doc. MUDr. Jaroslava Pilného, Ph.D. 
V pátek 26. 2. 2016 v 17,00 hod. V KD v Ostrov  nad Oslavou prob hla za 
ú asti 62 divák  p ednáška doc. MUDr. Jaroslava Pilného, Ph.D., primá e 
odd. Ortopedie, Nemocnice Nové M sto na Morav .   Pan primá  poutavým, 
osobitým zp sobem hovo il na téma Degenerativní poškození kloub  – 
artróza a navázal na lo skou p ednášku doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D.  
Oba léka i p ednášeli zdarma. editelství ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou nám 
ochotn  a zdarma zap j ilo dataprojektor a promítací plátno. Z publika 
zazn ly etné dotazy a pochvalné reakce, proto i na p íští rok plánujeme 
podobnou akci. Náklady z obecního rozpo tu: 0 K . 
 
Koncert TRIO Martina Sedláka 
V sobotu 27. 2. 2016 v 19,30 hod. se v KD v Ostrov  nad Oslavou uskute nil 
koncert talentovaného ostrovského zp váka rock & blues Martina Sedláka a 
jeho doprovodu. V komorní atmosfé e p edvedl jedine ným zp sobem 
ztvárn né známé skladby a pot šil na ty i desítky divák . Martine, díky za 
krásný ve er. Z obecního rozpo tu se doplatilo 1 400 K . 
 
Divadelní p edstavení - Horácké divadlo Jihlava 
V sobotu 12. 3. 2016 navštívilo 41 ob an  muzikál N kdo to rád horké v 
Horáckém divadle Jihlava. Cena v etn  vstupenky byla pro všechny 
ú astníky 220 K . Z obecního rozpo tu se doplatilo 1 800 K . 

Za Výbor pro volný as Jolana Smy ková 
 
 

Plánované akce 
Flora Olomouc 
V sobotu 23. 4. 2016 plánujeme výlet na mezinárodní zahradnickou výstavu 
Flora Olomouc 2016. Bližší informace v as zve ejníme, pop . se m žete 
informovat u Jany Tlusté, tel: 606 525 409. 
 
Pálení arod jnic 
Chceme navázat na lo skou úsp šnou akci a op t spole n  zapálit velkou 
arod jnickou vatru. Stejn  jako v lo ském roce chystáme pro d ti sout že 

a další doprovodný program. Termín je tradi ní – posledního dubna. 
 
Den matek 
Na ned lní odpoledne 8. 5. 2016 v Den matek jsme op t pozvali leny 
Divadla Slune nice Brno, kte í nadchli diváky p i sobotním vystoupení u 
p íležitosti Oslav 650. výro í první písemné zmínky o Ostrov , abychom 
pot šili všechny maminky a babi ky, jež se ob tav  starají o své rodiny. Je 
p ipraven dvouhodinový blok slavných eských a sv tových písní. 
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Hudební pohádka Kouzla král  
19. 6. zveme na 18.00 hod do ostrovského kulturního domu všechny d ti a 
jejich doprovod, a nejen je, na arovné divadelní p edstavení Kouzla král . 
Pod vedením Mgr. Jolany Smy kové jej nacvi ili žáci 8. ro níku ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou. 
Informace o akcích 
Pozvánky na kulturní akce jsou vždy zve ejn ny na webových stránkách 
obce, dále ve výv sce obecního ú adu m styse, v obchodech u pana Judy a 
COOP Jednota. Na p ání n kterých z vás je zasíláme mailem. Pokud si 
p ejete zasílat informace o chystaných akcích, zašlete svoji emailovou 
adresu na smyckova.jolana@gmail.com. 
 
Klub babi ek 
schází se každé první úterý v m síci v kulturním dom  Ostrov nad Oslavou 
ve 13.00 hod.  
 

Školní okénko 
 
V minulém zpravodaji jsme se roz-
lou ili po mikulášské nadílce. Hned 
potom jsme se pustili do p ípravy 
váno ní besídky. P idaly se k nám i 
d ti z místní mate ské školky. Pokud 
víme, pásmo básni ek a písni ek o 
zim  i pohádku O dvanácti m sí -
kách jsme si užili my i diváci. 

 
Po Novém roce za al žák m 1., 2. a 3. 
ro níku v rámci t lesné výchovy 
plavecký výcvik. Deset lekcí plavání, 
potáp ní a ád ní ve ž árském 
bazén  si budeme užívat až do 
za átku dubna. 

 
Každoro ní karneval po ádaný 
rodi i našich žák , se konal v 
sobotu 23. ledna. Kulturní d m 
d ti krásn  vyzdobily postavi kami 
vlastní výroby a o kulturní vložku 
se op t postaral školní country 
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kroužek. Hudbu zajistil také již tradi n  JK band a sout ží pro malé i velké 
se ujali starší žáci naší školy s nemalou pomocí žák  bývalých.  
 
Bývalé žákyn  Iva s Johanou se bravurn  ujaly také moderování karnevalu. 
Výt žek karnevalu použijeme po domluv  s rodi i na školní pom cky a 
aktivity. 
  
V pond lí 25. ledna prob hl na naší škole zápis do prvních t íd. Budoucí 
prv á ci nám ukázali, jak se zatím nau ili základní geometrické tvary, 
barvy, zavázali mašli ku, nakreslili obrázek a zazpívali písni ku nebo 
zarecitovali básni ku. Vypadá to, že p ivítáme v zá í 14 nových spolužák . 
 
 

Ohlédneme-li se zp t, pokaždé uvidíme 
v našich t ídách zájem o knihy a tení. 
Nap . prost ednictvím tená ských 
deník  nebo sout že tení pomáhá. V 
sou asné dob  už n kolikátý rok 
navazujeme na tento p íjemný trend v 
rámci celorepublikové kampan  Celé 
esko te d tem. P i ní se scházíme ve 

škole s žáky, u iteli i rodi i. Pokaždé se 
seznámíme prost ednictvím tení našich 

host  s n jakou novou knížkou, autorem a p íb hem. N kolik posledních 
setkání se ujali tení i rodi e našich žák , n kdy i s jejich pomocí.  
 
 
V p lce února za námi op t p ijeli 
lekto i z Centra prevence ve Ž á e nad 
Sázavou. Tentokrát to bylo s programy 
Neni  své chytré t lo pro 1., 2. a 3. 
ro ník a Ztráty v našem život  pro 4. a 
5. ro ník.  
 

A co ješt  nového 
ve vyu ování? 2. a 
3. ro ník dostal  díky dotaci od Kraje Vyso ina 
stavebnice ROTO. Stavíme a tvo íme, až máme 
všechny plochy plné dopravních prost edk , budov a 
r zných dalších v cí, které se dají z našich stavebnic 
postavit, sešroubovat a vytvo it. Jednodušší stavby 
zvládnou i d ti z 1. ro níku, které mají stavebnice už 
od za átku školního roku. 
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Zatím poslední událostí naší školy byla 
10. b ezna sout ž Všeználek v DDM ve 
Ž á e nad Sázavou, kterého se zú astnili 
žáci 5. ro níku. V souboji plném otázek, 
kvíz , úkol  a hádanek se probojovali na 
krásné t etí místo.  

 
 

Z mate ské školy 
 

KARNEVAL 
 

 
 
P edstavte si, co se 
stalo                                        
v naší školce, p átelé! 
Karneval nám za aroval 
naše d ti veselé. 
 
 
 

Vím, na co se asi ptáte, 
kdy byla ta maškara. 
Já vám povím, že to 
bylo 
dne 21. 1. 2016. 
 
 
 

Atmosféra byla 
báje ná. 
D ti tancovaly, 
sout žily, 
dovád ly a skv le se 
bavily v maskách, které 
si samy vytvo ily. 

 
„MÁMO, TÁTO POJ  NÁM ÍST“ 

 
Pravidelné p ed ítání v p átelské 
atmosfé e je spolehlivý a ú inný 
zp sob jak se m že tení stát pro dít  
p itažliv jší zálibou než sledování 
televize.  
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Proto jsme oslovili rodi e, aby p išli do školky p e íst pohádku. D ti byly 
pyšné na svoje rodi e a ptaly se, kdo p ijde další. 
 
Pro d ti to byla p íjemná zm na a rodi e m li možnost zapojit se do života 
školky.    

D ti a kolektiv Mate ské školy Ostrov nad Oslavou
 

 
 

Skautský oddíl Ješt rky 
Ani v zimních m sících skautský oddíl nezahálel. Díky vst ícnosti vedení 
m styse jsme pro pravidelné sch zky za ali využívat prostory kulturního 
domu. Zde jsme se v novali hrám rozvíjejícím pohyb, post eh a obratnost. 
 

Jednotlivé aktivity se snažíme 
ladit k našemu celoro nímu 
tématu, a to jsou 
severoameri tí indiáni. Zp sob 
jejich života bychom si cht li 
vyzkoušet v rámci letního 
tábora, na který se již nyní 
pomalu p ipravujeme. 
V minulých m sících jsme 
uspo ádali lampionový pr vod u 
p íležitosti svátku svatého 
Martina. V kulturním dom  

jsme organizovali mikulášskou besídku a velikono ní jarmark, vždy spojené 
s tvo ivými dílni kami pro ostrovské d ti.  
 
 
V b eznu jsme se vypravili do 
Ž áru nad Sázavou na 
p edstavení Aladinova 
kouzelná lampa loutkoherce 
Jana Hrubce. To se nám 
natolik líbilo, že jsme ho 
pozvali do Ostrova, kde zahrál 
pohádku Princezna na hrášku.  
 
Svým vystoupením i nadšením 
okouzlil d ti a podle úsm v  
na tvá ích p ítomných 
dosp lák  nejen je. 
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Po skon ení pohádky m ly d ti možnost seznámit se s loutkami a zkoušet si 
je vodit. Pohádka byla financována z dobrovolného vstupného z 
velikono ního a váno ního jarmarku. Výt žek z tohoto p edstavení bude 
op t použit na další akce pro d ti. 
 
 
Netrp liv  už vyhlížíme p kné po así, abychom se mohli za ít naše sch zky 
realizovat v p írod  a p ipravit se na blížící se tábor. Plánujeme, že se op t 
zapojíme i do úklidu a išt ní p írody v Ostrov  a okolí. 
 

Za tým vedoucích Iva a Petr Kratochvílovi, Dana Bartáková, Ji í Tlustý 
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Knihovna od ledna v novém 
Od za átku letošního roku je novou knihovnicí v Ostrov  Drahomíra 
Vondráková, která vyst ídala na této pozici Aloise Zapletala. Knihy a tení 
jsou jejím velkým koní kem, proto se také o tuto funkci ucházela. Knihovna 
pod jejím vedením prošla celkovou inventurou a rozši uje se i spektrum 
nabízených knih. 
  
 

"Ve spolupráci se 
ž árskou Knihovnou 
Mat je Josefa Sychry 
jsme všechny knihy 
p ebalili, za adili do 
elektronické evidence a 
vy adili ty, které již není 
možné dále použít. 
Ž árská knihovna nám 
také ze svého fondu 
zap j ila v tší množství 
knih, kterými jsme naši 
knihovnu rozší ili o další 
regál. Knihovnice nám 
rovn ž pomohly zlepšit 

celkové uspo ádání místnosti,“ popsala úvodní kroky Drahomíra 
Von-dráková. 
  
Ta si od prvních dní v nové funkci pochvaluje podporu obce i dalších 
institucí. "V krátké dob  bude knihovna díky obci p ipojena na Internet. 
Navázala jsem spolupráci se školní družinou, do knihovny se chystají také 
místní skauti. Obecn  bych cht la více rozší it služby pro d ti a mládež, aby 
se i ony staly pravidelnými návšt vníky," p eje si nová knihovnice. 
  
 
Ne vše je však r žové. "Inventurou bylo zjišt no, že velké množství knih je 
mezi ob any Ostrova dlouhodob  vyp j ených. Proto bych touto cestou 
cht la požádat o jejich vrácení," apeluje Drahomíra Vondráková. 
  
 
„Ráda bych touto cestou pozvala všechny ob any k návšt v  naší 
zrenovované knihovny,“ vyzývá ostrovská knihovnice. 
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O Velikonocích se hrkalo i z v že 

 
Tradice každoro ního velikono ního hrkání po obci byla letos rozší ena i o 
hrkání dvoumetrovým hrka em z v že kostela. Hrka  má ty i kladiva a t i 
jazyky. Silný zvuk mu dodává kolo o pr m ru 30cm, které m že být 
pohán no ru n  i elektricky. S nápadem na výrobu p išel p ed n kolika 
lety Josef Šoulák, vyrobila jej rodina truhlá e Vladislava Melichara. Práv  
pánové Šoulák a Melichar o letošních Velikonocích z kostelní v že 
pravideln  hrkali. 

Foto: Eliška Šidlová 
 

Hokej 
Šestnáctý ro ník VHL skon il pro mužstvo z Ostrova smoln . Na p ímý po-
stup do play-off mu chyb l jeden bod, když o posledním postupovém míst  
rozhodlo vzájemné utkání s Vatínem, které prohrálo 1:5. Bohužel, ani v 
p edkole nem lo dostatek i kus št stí. Ve druhém utkání smazalo náskok, 
ale nepostoupilo až na nájezdy, když nedokázal nikdo skórovat. V nadstav-
bové ásti o 9. - 17. místo sice ztratilo n jaký bodík, ale nakonec minita-
bulka rozhodla o kone ném 10. míst . 
 
Vše o této sout ži mohou zájemci sledovat na stránkách 
www.vesnickaliga.cz.   
 
NOVÁ VES – OSTROV 3:5 (15. kolo) 
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Po solidním za átku jsme p estali hrát a pustili 
jsme soupe e zp t do utkání. Našt stí jsme p idali pátý gól a zbytek zápasu umlátili.“ 
Branky a nahrávky: N mec 2, Jurek, Ková , Prokš (Dupal 2, Prokš 2, Buchta, Dostál, Z. 
Gregar). Diváci: 12. T etiny: 1:4, 2:1, 0:0. Nejlepší hrá i: Ková . 
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OLEŠNÁ – OSTROV 1:10 (16. kolo) 
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Dnešní jalový výkon by nám nejspíš v play-off 
nesta il. Musíme se hodn  zlepšit, abychom mohli v bec p emýšlet o n jakém úsp chu. I 
když jsme dali 10 gól , tak ešení tutových šancí z naší strany bylo n kdy až hr zostraš-
né.“ Branky a nahrávky: Pavel Burian 2, Buchta, Dupal, F ukal, Z. Gregar, Jurek, Kment, 
N mec, Prokš (Buchta 2, Dostál 2, P. Gregar 2, Ková  2, Pavel Burian, Petr Burian, 
F ukal, N mec, Prokš). Diváci: 37. T etiny: 0:2, 1:5, 0:3. Nejlepší hrá : Karel Kment. 
Tabulka po základní ásti: 
1. Sv tnov 16 16 0 0 106:32  32 
2. Bohdalec 16 12 1 3 73:27  25 
3. Zn tínek 16 11 1 4 80:44  23 
4. P ibyslav 16 10 2 4 93:57  22 
5. Rudolec 16 10 2 4 60:28  22 
6. Vatín  16 8 5 3 70:53  21 
7. Ostrov  16 10 1 5 73:56  21 
8. Škrdlovice 16 8 2 6 65:54  18 
9. Píse né 16 8 2 6 58:56  18 
10. e ice  16 7 3 6 64:63  17 
11. Veselí ko 16 6 0 10 82:55  12 
12. Bukov  16 4 2 10 42:73  10 
13. Slavkovice 16 4 1 11 54:79  9 
14. Nová Ves 16 3 3 10 41:64  9 
15. V. Losenice 16 3 1 12 42:99  7 
16. Pavlov  16 1 4 11 27:85  6 
17. Olešná  16 0 0 16 28:133  0 
 

P EDKOLO PLAY-OFF 

OSTROV – E ICE 1:3 
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Bohužel jsme dneska nep edvedli optimální vý-
kon. Naše efektivita zakon ení byla p ímo zoufalá, z hostujícího gólmana jsme ud lali 
tém  kandidáta na reprezentaci. Ale myslím, že kdyby v soupe ov  brán  stála májka, 
tak ji taky pokaždé trefíme. Soupe  byl lepší ve využití šancí a zasloužen  vyhrál.“ Bran-
ky a nahrávky: Prokš (Jurek). Vylou ení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 90 T etiny: 0:1, 0:1, 
1:1. Nejlepší hrá i: Radek F ukal. 
 

E ICE – OSTROV 3:5, na sam. nájezdy 1:0 
Ivo Dupal (hrá , Ostrov): „Po dv  t etiny jsme kontrolovali vývoj utkání a vytvo ili si 
komfortní ty gólový náskok. Ale bohužel p išla t etina poslední, ve které jsme p edvedli 
kolaps a pokud bych m l popsat náš výkon, musel bych být sprostý. V nájezdech jsme 
potom op t trefovali gólmana e ice. Bohužel p evládá velké zklamání. P edsezonní cíle 
byly ur it  vyšší než konec v p edkole.“ Branky a nahrávky: N mec 3, Buchta, Z. Gregar 
(Dostál, F ukal, S. Pelikán). Vylou ení: 9:8. Využití: 1:0. Diváci: 71. T etiny: 0:3, 1:2, 
2:0. Nejlepší hrá i: Ji í N mec. První zápas: 3:1. Postupuje e ice. 
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SKUPINA O 9. AŽ 17. MÍSTO 

VESELÍ KO – OSTROV 7:5 
Ivo Dupal (hrá , Ostrov): „Dnešní zápas sice nabídl spoustu branek, ale jinak postrádal 
tempo i náboj.“ 
Branky a nahrávky: F ukal 2, Ková  2, Z. Gregar (N mec 3, Ková  2, Pe. Burian, F ukal, 
Jurek). Vylou ení: 3:0. Využití: 0:1. T etiny: 4:1, 2:3, 1:1. Nejlepší hrá i: F ukal. 
 
OSTROV – BUKOV 8:3 
Ivo Dupal (hrá , Ostrov): „Sice jsme dnes byli marní, ale v sou tu se skv lým výkonem 
branká e Davida Ondrá ka jsme si p ipsali vít zství.“ Branky a nahrávky: F ukal 3, N -
mec 2, Pe. Burian, Dostál, Prokš (N mec 2, F ukal 2, Pe. Burian, P. Gregar, Ková , 
Prokš). Vylou ení: 0:1. Diváci: 18. T etiny: 3:0, 4:1, 1:2. Nejlepší hrá i: David Ondrá ek  
 
SLAVKOVICE – OSTROV 1:13 
Ivo Dupal (vedoucí mužstva, Ostrov): „Až na p timinutový kolaps, který p ipravil našeho 
branká e o isté konto, jsme p edvedli velmi dobrý výkon.“ Branky a nahrávky: Ková  3, 
Kment 2, Dostál 2, Buchta, Burian, F ukal, Jurek, N mec, Prokš (Ková  3, N mec3, 
Kment 2, Buchta 2, F ukal, Jurek, S. Pelikán, J. Pelikán, Prokš). Vylou ení: 0:3. V osla-
bení: 0:1. Diváci: 10. T etiny: 0:4, 0:3, 1:6. Nejlepší hrá i: Ková . 
 
OSTROV – NOVÁ VES 2:3 
Ivo Dupal (hrá , Ostrov): „V dnešním utkání rozhodl o výsledku m j individuální výkon. 
Bohužel v náš neprosp ch, pon vadž jsem ideáln  nahrál host m na dva jejich góly. Ta-
kový výkon se dá komentovat jenom sprostými slovy.“ Branky a nahrávky: Buchta, F ukal 
(Jurek, Kment). Vylou ení 4:1. Bez využití. Diváci: 63. T etiny: 1:1, 0:1, 1:1. Nejlepší 
hrá i: R. Buchta – Jan Ne as. 
 
ŠKRDLOVICE - OSTROV 6:3 
Branky a nahrávky: N mec 2, F ukal, Ková , Pelikán J, Prokš (F ukal 2, Dostál, Gregar P. 
Ková , Pelikán J.) Vylou ení 0:1. Diváci: 5. T etiny: 4:0, 1:2, 1:1. 
 
V. LOSENICE – OSTROV 3:3 
Petr Burian (hrá , Ostrov): „Po bídném výkonu odpovídajícímu boji o dolní p í ky tabulky 
skon il zápas zaslouženou remízou.“ Branky a nahrávky: Prokš 2, Burian (Buchta, Burian, 
Jurek, Kment, N mec). Vylou ení: 3:4. Využití 0:1. Diváci: 25. T etiny: 2:2, 1:1, 0:0. 
Nejlepší hrá i: Dostál. 
 
OSTROV – PAVLOV 5:2 
Ivo Dupal (hrá , Ostrov): „Dneska jsme se tam ploužili jak lemry, našt stí nás podržel 
branká  Pavel Suchý. Ješt  že už kon í sezona.“ Branky a nahrávky: N mec 2, Prokš 2, 
F ukal (Kment 2, S. Pelikán 2, F ukal, Jurek, Ková ). Vylou ení: 0:3. Využití: 1:0. T eti-
ny: 3:1, 0:1, 2:0. Nejlepší hrá i: P. Suchý – M. Havlí ek. 
 
 
OLEŠNÁ – OSTROV 2:7 
Ivo Dupal (hrá , Ostrov): „V minulých zápasech jsme soupe m do stoprocentních šancí 
nahrávali, dneska jsme se dostali už i k tomu, že jsme st íleli na vlastního branká e sa-
mi. Ten si našt stí s pokusem P. Jurka pohotov  poradil a potvrdil tak sv j kvalitní vý-
kon. Jinak to byl celkem solidní „pou ák“. Asi je dob e, že sezona už kon í. Snad p ed-
vedeme lepší výkony v té p íští.“ 
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Branky a nahrávky: Dostál 3, Jurek 2, Buchta, F ukal (N mec 3, Ková  2, Prokš 2, P. 
Gregar, Z. Gregar, Jurek, Jakub Pelikán). Diváci: 17. T etiny: 1:2, 1:3, 0:2. Nejlepší hrá-
i: Dostál. 

 
9. Veselí ko 8 7 1 0 54:22  15 
10. Ostrov  8 5 1 2 49:24  11 
11. Nová Ves 8 5 1 2 32:31  11 
12. Bukov  8 5 1 2 40:22  11 
13. Škrdlovice 8 4 2 2 40:19  10 
14. Slavkovice 8 3 0 5 24:37  6 
15. Olešná  8 2 0 6 25:54  4 
16. Pavlov  8 1 1 6 13:43  3 
17. V. Losenice 8 0 1 7 17:42  1 
 
 

Kone né po adí Vesnické hokejové ligy: 

1. Bohdalec, 2. Sv tnov, 3. Vatín, 4. Rudolec, 5. Berani e ice, 6. Zn tínek, 7. 
P ibyslav, 8. Píse né, 9. Veselí ko, 10. Ostrov, 11. Nová Ves, 12. Bukov, 13. Škr-
dlovice, 14. Slavkovice, 15. Olešná, 16. Pavlov, 17. Velká Losenice 

              
Vesnická hokejová liga, Daniel Karel 

TJ Sokol Ostrov nad Oslavou 
Zpráva o innosti oddílu stolního tenisu 

 
Oddíl stolního tenisu v Ostrov  nad Oslavou tvo í jedno družstvo muž . Základem 
mužstva jsou tito hrá i: muži. Kozel Stanislav, Plachý Ladislav, Humlí ek Jan, 
Poledna Martin, Melichar Jaroslav a dorostenec Císa  Pavel. V letošním sout žním 
ro níku 2015-2016 hrálo naše družstvo nejvyšší sout ž registrovaných hrá  v 
okresu Ž ár nad Sázavou, tj. okresní p ebor I. t ídy. 
 
V této celoro ní sout ži za ú asti deseti družstev obsadilo naše mužstvo 1. místo, 
když v rozhodujícím utkání porazilo hrá e z Nového M sta pom rem 10: 8. V 
rámci kraje Vyso ina sehraje kvalifikaci o postup do krajského p eboru s 
vít znými družstvy p ti okres : z okresu Jihlava TJ Sokol Bed ichov, z okresu 
T ebí  TJ T ebí  B, z okresu Pelh imov, TJ Slavoj Pacov, z okresu Havlí k v Brod 
TJ Jiskra Havlí k v Brod B. Termín kvalifikace je stanoven na 2. dubna 2016.  
 
Výsledky zápas  druhé poloviny sout že. 
  
Ostrov-Rove né 6:12, Fryšava-Ostrov 4:14,Ostrov-V.Bíteš 11:7,Ostrov-Nové Dvory 
11.7, Ždár F-Ostrov 6:12, Ostrov-Oslavice 12:6, V. Mezi í í C-Ostrov 6:12,Ostrov-
N.M sto 10:8, Ždár E-Ostrov 8:10. 
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TABULKA: 

1. Ostrov nad Oslavou 18 14 2 2 0 191:133 48 

2. TJ Nové M sto na Morav  18 15 0 3 0 208:116 48 

3. TJ Sokol Rove né 18 13 2 3 0 218:106 46 

4. TJ Ž ár nad Sázavou F 18 10 1 7 0 180:144 39 

5. SK Nové Dvory 18 9 0 9 0 169:155 36 

6. TJ Ž ár nad Sázavou E 18 8 0 9 1 181:143 33 

7. TK Autocolor Oslavice 18 5 3 10 0 150:174 31 

8. TJ Spartak Velká Bíteš 18 4 3 11 0 140:184 29 

9. Stolní tenis Velké Mezi í í C 18 5 0 13 0 106:218 28 

10. TJ Fryšava 18 0 3 15 0 77:247 21 

Za oddíl stolního tenisu: Kozel Stanislav 
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Inzerce 
 
Hledám prodava ku pro prodej zmrzliny p ed restaurací Alvarez. Vhodné 
pro d chodce, studentky, maminky na MD, d chodce v ID i ostatní. Tel: 
777650132. 

Aleš N mec, provozovatel 

Pozvánka na koncert Spole ná v c 2016 
 
P ijm te pozvání na koncert Spole ná v c, který se uskute ní ve Velkém 
Mezi í í ve tvrtek 21. 4. 2016 v 19 hodin v kinosále Jupiret clubu. 
Návšt vníci koncertu uvidí výjime ný multimediální projekt spojující 
historický nástroj Vodná ský zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou 
projekcí.  
P edprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz, programové odd lení Jupiter 
club, s.r.o., Nám stí 17, tel: 566 782 004, info: 566 678 144, 775 678 144. 
 

Karel Vasilijev 
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Podle policejních statistik se více než tisíc senior  ro n  stane ob tí podvodní-
k . Ti totiž p icházejí se stále novými triky, jak d v ivé lidi obelstít. 
Proto ve spolupráci s Policií R p inášíme n kolik rad, jak se nenechat napálit. 
Máte ve svém okolí seniora? Pora te mu, jak se bránit. 
 

NEBOJTE SE ÍKAT NE 

NE, bez ov ení identifikace vás k sob  dom  nepustím. 

N kte í podvodníci mohou zazvonit u vašich domovních dve í a pod záminkou 
opravy nebo vým ny telefonu se snažit dostat k vám dom . Ješt  p edtím, než 
komukoli neznámému umožníte vstup do bytu, vyžadujte identifika ní kartu 
spole nosti, kterou zastupuje. Pokud k sob  dom  n koho cizího pustíte, v 
žádném p ípad  ho nenechávejte o samot  bez vašeho dozoru, i když vám k 
tomu bude dávat záminku. 
Totožnost pracovník  O2 si m žete bezplatn  ov it na telefonu 800 130 027. 
Pracovníci O2 p i osobní návšt v  u vás doma nikdy nevybírají peníze v hoto-
vosti. Veškeré opravy i poskytované služby jsou sou ástí pravidelného 
m sí ního vyú tování. 

NE, d kuji, na p edvád cí akce nechodím. 

Možná vám doma zazvoní telefon a volající vám p íjemným hlasem oznámí, že 
pro vás jako pro v rného zákazníka má hodnotnou odm nu. Zní to sice lákav , 
existuje ale riziko, že se m že jednat o podvod, který vás m že p ipravit o 
desítky tisíc korun. Na míst  p edání na vás totiž místo odm ny mohou ekat 
podvodníci, kte í z Vás pod záminkou výhry i výhodné služby budou lákat 
peníze. Spole nost O2 své zákazníky na p edvád cí akce pod záminkou ho-
dnotné odm ny nezve. 

NE, heslo z p ijaté SMS Vám ne eknu ani nepošlu. 

Neposílejte ani ne íkejte cizím lidem kódy, které vám p ijdou prost ednictvím 
SMS, a o které jste sami nezažádali. A to ani v p ípad , že se volající bude 
vydávat za zástupce operátora nabízejícího vám slevu na služby. Poslání 
ov ující SMS n komu cizímu je stejné, jako kdybyste n komu nadiktovali PIN 
k platební kart . Podvodníci díky SMS kódu, který je ur en výhradn  vám, 
mohou zneužít váš ú et. 
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NE, d kuji, o tuto službu nemám zájem. 

V poslední dob  se v O2 množí stížnosti zákazník  na podvodné jednání 
zástupc  konkuren ních spole ností. Je možné, že obchodníci z t chto firem 
p ijdou i za vámi a budou vám tvrdit, že O2, Telefónica nebo eský Telecom 
p estává poskytovat službu pevné linky a vy proto musíte podepsat novou 
smlouvu, která vám zaru í používání vašeho telefonu i nadále. Tyto informace 
jsou však nepravdivé. Pokud jste se službami a používáním pevné linky spoko-
jeni, radíme Vám tyto obchodníky odmítnout, p ípadn  si ov it jejich identifi-
kaci a nechat si poradit na bezplatné lince 800 130 027. Ušet íte nejen as vy-
naložený se zm nou poskytovatele, ale i finan ní prost edky, které tito obcho-
dníci vybírají za nový telefon. 

NE, d kuji, bez pozorného p e tení a domluvy s blízkými 

smlouvy nepodepisuji. 

Nepodepisujte dokumenty, které si p edem pozorn  nep e tete. Vezm te si as 
na rozmyšlenou, pora te se s vašimi blízkými a informace si ov te. Nepod-
léhejte nátlaku, že akce je asov  omezená, a když podepíšete hned, získáte 
bonus ke smlouv . P i podepsání smlouvy bez jejího d kladného p e tení vás 
podvodníci mohou p ipravit i o celoživotní úspory. 

NE, peníze neznámým lidem nep j uji. 

Nep edávejte bez uvážení své peníze cizím lidem. V dnešní dob  jsou astým 
problémem telefonáty podvodník  vydávajících se za p íbuzného, který je v 
nouzi a žádá o p j ku finan ní hotovosti. Ten, kdo si pro peníze nakonec 
p ijde, je však jen podvodník vydávající se za kamaráda vašeho p íbuzného. 
P edtím, než p edáte peníze údajnému známému, ov te si situaci tak, že 
zavoláte vašim blízkým. 

BEZPE N  NÁS POZNÁTE 

Obchodní zástupci spole nosti O2 a také autorizovaní partne i naší spole nosti se p i 
každé návšt v  zákazníka musí prokázat identifika ní kartou. Doporu ujeme všem 
zákazník m, aby identifika ní kartu od každé návšt vy vyžadovali a v p ípad  nejisto-
ty si totožnost pracovníka O2 prov ili na bezplatné lince 800 130 027. 

http://www.o2myslimena.cz/radime-seniorum/ 
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LINKA SENIOR  

Linka senior  800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická krizová 
pomoc pro seniory, pe ující o seniory a osoby v krizi. 

Nabízí volajícím d v rný prostor pro sdílení jejich pocit , provází je 
náro nými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další 
služby a instituce. 

Volejte 800 200 007 
Jsme tu pro vás každý den od 8:00 do 20:00. 

linkasenioru@elpida.cz 
M žete se také obrátit na e-mailovou poradnu, nebo nám napište prost ed-
nictvím formulá e. Odpovíme vám do t í pracovních dn . 

 
S ÍM SE M ŽETE NA LINKU OBRÁTIT? 

Obra te se na nás s jakoukoliv starostí, p ípadn  radostí, pokud ji nemáte 
s kým sdílet. Linka je zde pro vás, aby vám pomohla nést vaše starosti 
a trápení, aby vám pomohla poodstoupit a nahlédnou v ci z v tšího odstu-
pu, a pokud je to možné, situaci vy ešit vašimi vlastními prost edky. 

Když tedy na linku zavoláte, dostane se vám p edevším laskavého p ijetí, 
bezpe ného prostoru, podpory a odborného vedení. N kte í volající vytá í 
íslo linky opakovan  t eba n kolik m síc , dokud se nepoda í spole nými 

silami neut šenou situaci prom nit. 

http://elpida.cz/linka-senioru 
 

 
Vydávání Ostrovského zpravodaje evidováno Ministerstvem kultury 

pod eviden ním íslem MK R E 22384 na základ  §7 zákona . 46/2000 Sb. 
 

Zpravodaj vydává Obecní ú ad m styse Ostrov nad Oslavou 
pro ob any Ostrova nad Oslavou a místní ásti Suky 

 
Své p ísp vky zasílejte na obec.ostrov@tiscali.cz,  smyckova.jolana@gmail.com 

 nebo p ineste osobn .  
duben 2016 



 


