Zpravodaj pro Městys Ostrov nad Oslavou
a místní část Suky

Informace obecního úĥadu
Vážení spoluobĆané,
v dobĕ od 4. 4. 2016 do 31. 10. 2016 bude v našem mĕstysi provádĕt firma
MADOS MT s.r.o. Lupenice opravu mostu pĥes ĥeku Oslavu. V rámci této
stavby bude zrušen pĥechod pro chodce a chodci budou pĥecházet v úseku
mezi staveništĕm.
Doprava bude ĥízena kyvadlovĕ svĕtelným signalizaĆním zaĥízením. Z
dĭvodu bezpeĆnosti bude pĥes ĥeku Oslavu vybudována lávka pro pĕší.
Prosíme Vás všechny, kteĥí budete v tomto úseku procházet, o zvýšenou
opatrnost a dbejte pokynĭ pracovníkĭ firmy.
Žádáme rodiĆe, aby o bezpeĆnosti pouĆili své dĕti, zejména aby se v
prostorách staveništĕ i mimo nĕ zbyteĆnĕ nezdržovali a nelezli po
uskladnĕném materiálu.
Dĕkujeme Vám všem za pochopení pĥi omezeních, která budou s touto
stavbou spojena.

SVOZ NEBEZPEąNÉHO ODPADU

Firma Odas, a.s. bude dne 14. 4. 2016 od 15:30 do 15:50 h. na parkovišti
pĥed OÚ odebírat od obĆanĭ nebezpeĆný odpad. Na Sukách sbĕr probĕhne
od 16:00 hod.
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Do Ostrova se narodila trojĆata

Prvního bĥezna pĥišli na svĕt ve FN Brno tĥi chlapci Vrtílkovi. Se souhlasem
rodiny uveĥejğujeme fotografii. Pĥejeme novým obĆánkĭm hodnĕ zdraví.

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

Kulturní výbor informuje
SETKÁNÍ RODÁKĬ
Dobrý den spoluobĆané,
jak jsem již avizovala v prosincovém zpravodaji, Kulturní výbor Mĕstyse
Ostrov nad Oslavou by rád uspoĥádal setkání ostrovských a suckých rodákĭ.
K tomu však potĥebujeme vytvoĥit seznam našich rodákĭ, které následnĕ
pozveme.
Na naši výzvu ve zpravodaji se nám však ozvala jen opravdu malá hrstka
spoluobĆanĭ (cca 10 lidí), která nám pĥedala kontakty na své blízké – „naše
rodáky“. Bez Vaší pomoci se nám však seznam rodákĭ nepodaĥí vytvoĥit a
nebudeme moci setkání rodákĭ uspoĥádat.
Proto se na Vás opĕt obracím s prosbou, abyste kulturnímu výboru poskytli
kontakty na Vás samotné i na své pĥíbuzné (sourozence, dĕti, vnuky,
pravnuky, rodiĆe, prarodiĆe, tety, strýce atd.), kteĥí se v Ostrovĕ n. O./na
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Sukách narodili, nebo zde mĕli své první bydlištĕ. Prosím i o údaje za osoby,
které v Ostrovĕ Ći na Sukách stále žijí!
Kontakty na rodáky prosím pĥedávejte prostĥednictvím e-mailu:
obec.ostrov@tiscali.cz, k.frendlovska@seznam.cz nebo pĥímo na úĥadu
mĕstyse, a to v následující podobĕ:
x Ćíslo popisné domu, z nĕjž rodák/rodáci pochází, jména, pĥíjmení a
roky narození všech osob, které z tohoto domu pochází a které se v
Ostrovĕ n. O./na Sukách narodily, nebo zde mĕly své první bydlištĕ, a
kontaktní poštovní Ći e-mailovou adresu (kam budeme moci zaslat
pozvánku na setkání rodákĭ).
Pĥedem Vám dĕkuji za Vaši pomoc.
Kvĕta ŠtoĆková, pĥedsedkynĕ Kulturní výbor Mĕstyse Ostrov nad Oslavou

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Kulturní výbor rozhodl, že v letošním roce bude našim jubilantĭm darovat
místo dvou dárkových poukázek finanĆní hotovost (samozĥejmĕ ve stejné
výši jako dárkové poukazy). K této zmĕnĕ bylo pĥistoupeno z toho dĭvodu,
aby naši jubilanti mohli darovanou hotovost využít podle svého uvážení.
Významná životní jubilea v letošním roce již oslavili:
x V lednu jsme pĥáli panu Bohumíru BARTOŠOVI z Ostrova a panu Janu
POLOVI ze Sukĭ.
x Koncem mĕsíce ledna jsme gratulovali manželĭm Janĕ a Zdenkovi
MÍCHALOVÝM k jejich „zlaté svatbĕ“. Je to jediný manželský pár,
který v letošním roce toto krásné jubileum oslaví/il.
x V únoru patĥilo blahopĥání jubilantĭm – paní Marii HAVLÍąKOVÉ a
panu Františku POULOVI.
x Paní Rĭženĕ ZAPLETALOVÉ, paní Boženĕ ŠPAąKOVÉ a panu Josefu
HRBKOVI jsme popĥáli v mĕsíci bĥeznu.

POSLEDNÍ ROZLOUąENÍ
x Dne 30. prosince 2015 jsme se ve smuteĆní síni a na místním hĥbitovĕ
naposledy rozlouĆili s naší zesnulou spoluobĆankou – paní Marií HAVELKOVOU.
x Dne 6. února 2016 jsme se ve smuteĆní síni a na místním hĥbitovĕ naposledy rozlouĆili s naším zesnulým spoluobĆanem – panem Josefem
MICHÁLKEM.
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x S naší zesnulou spoluobĆankou paní Marií HAVLÍąKOVOU jsme se naposledy rozlouĆili ve smuteĆní síni a na místním hĥbitovĕ dne 12.
bĥezna 2016.
x Dne 12. února 2016 ve vĕku nedožitých 73 let zemĥel pan František
MILOTA z ObyĆtova. V letech 1980 - 1990 zastával funkci pĥedsedy
Místního národního výboru v Ostrovĕ nad Oslavou.
Ještĕ jednou upĥímnou soustrast všem pozĭstalým

STĤÍPKY Z HISTORIE

Vojenská služba
Do roku 1868 trvala odvodní povinnost k vojenské službĕ pro muže do dvaceti sedmi let. Samotná prezenĆní služba trvala osm let a dále dva roky v
záloze. V dobĕ, kdy válka nehrozila, mohli být vojáci po základním výcviku
uvolnĕni na delší dovolenou (odpuštĕnci).
Od ledna roku 1869 byla zavedena všeobecná vojenská povinnost pro všechny muže od 20 do 22 let. V Ćinné službĕ zĭstávali tĥi roky, sedm rokĭ v záloze a ještĕ dva roky v zemĕbranĕ. Záložníci byli oznaĆováni jako „rezervníci“.
Pĥed svĕtovou válkou vedla obec Ćtyĥi knihy:
Ohlašovací knihu stálého mužstva záložníkĭ a náhradních záložníkĭ, Ohlašovací knihu zemĕbrany a 2x Knihu evidenĆních protokolĭ pro totéž.
Domovské právo
Po roce 1863 bylo domovské právo ĥešeno zákonem. Domovské právo nabývaly dĕti narozením, ženy provdáním, jiné osoby pĥijetím do domovského
svazku nebo nabytím veĥejného úĥadu. Nemanželské dĕti získávaly domovskou pĥíslušnost matky. Tím, že byl nĕkdo pĥijat za vlastního nebo za schovance domovské právo nezískal. Ženy po provdání získaly domovskou pĥíslušnost v obci, jejímž pĥíslušníkem byl manžel.
Dĕti narozené mimo manželství nabyly domovské právo po matce, které
mĕla v dobĕ porodu. Dĕti, které se narodily za doby manželství rodiĆĭ, nabyly domovské právo po otci, které mĕl v dobĕ, kdy byly za manželské prohlášeny. Samotná obec mohla udĕlit domovské právo dĕtem zemĥelého otce, který mĕl nárok domovské právo obdržet, ale o nĕ nepožádal.
Nezletilé dĕti vdovy, která se pĥivdala za místního pĥíslušníka domovské
právo (otĆíma) nenabyly.
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Soudnĕ mohl být zbaven obĆan moci otcovské. V ostrovĕ se to stalo domkáĥi
Cyrilu Havelkovi, který kamsi zmizel a tak „zbavuje se moci otcovské nad
nezletilou dcerou Marií Havelkovou 7/3 1903 narozenou. PoruĆníkem jejím
ustanovuje se p. Karel Kasal cestáĥ v Ostrovĕ“.
Pokud si nebyli pĥedstavení obce jisti svým postupem v právních náležitostech, mohli žádat o radu „Ústĥedí starostenských sborĭ na Moravĕ v Brnĕ“.
Za nemajetné obĆany, kteĥí mĕli domovské právo v Ostrovĕ, musela obec
zaplatit pĥípadné výlohy za zdravotní ošetĥení nebo pobyt v nemocnici, tam
kde se právĕ nacházeli. Také jejich pĥípadnou pĥepravu (postrkovné) do
domovské obce a další starost o nĕ. Tzv. postrkové útraty byly odvádĕny C.
K. Bernímu úĥadu ve ŽĐáĥe. Napĥ. v roce 1908 bylo z ostrovské kasy za nĕ
zaplaceno 18 korun a 2 haléĥe.
Trestanci po uplynutí trestu byli do svých domovských obcí, tzv. „hnáni šupem“ po urĆené trase se zastávkami ve hnaneckých stanicích. Tam se mĕnil
doprovod a propuštĕný zde dostal potvrzení do hnaneckého pasu.
Trestní delikty byly ĥešeny u okresního soudu, zloĆiny soudil krajský soud.
Od roku 1850 náležel Ostrov do soudního okresu ŽĐár a politicky do okresu
(hejtmanství) Nové Mĕsto na Moravĕ. 1. ledna 1949 byl politický okres Nové
Mĕsto na Moravĕ zrušen a jeho správní obvod rozdĕlen mezi nové okresy
ŽĐár nad Sázavou a Bystĥice nad Pernštejnem.
Rok 2016
Právĕ pĥed 120 lety byla dostavĕna nová školní budova. Do vyuĆování nastoupilo 135 dĕtí, z toho 77 dívek a 58 chlapcĭ. 113 žákĭ bylo z Ostrova, 12
ze Sukĭ, 7 z LaštoviĆek, 1 z hájenky Polák a 2 žáci z již dávno zapomenuté
ostrovské cihelny. Škola po rĭzných úpravách a pĥestavbách slouží našim dĕtem dodnes.
Za kulturní výbor pĥipravili: Kvĕta ŠtoĆková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo

PODĔKOVÁNÍ
Rodina Havelkova dĕkuje všem, kteĥí se 30. prosince 2015 rozlouĆili s naší
drahou Maruškou Havelkovou.
Rodina
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Tĥíkrálová sbírka
V sobotu dne 9. ledna 2016 se v obcích Ostrov nad Oslavou, Suky
a LaštoviĆky již po patnácté uskuteĆnila tradiĆní Tĥíkrálová
sbírka.
Do ulic tĕchto obcí se vydalo celkem 12 koledníkĭ, kteĥí vybrali Ćástku v
celkové výši 39.008,- KĆ (což je o cca 2.000,- KĆ více, než v loğském roce).
Velké díky patĥí koledníkĭm - Klárce a Sabince MiĆkovým,
Homolovi, DaneĆkovi a Kubíkovi VíteĆkovým, EviĆce Šoulákové,
PepíĆkovi Bradovým, Elišce LaštoviĆkové, Kristýnce ŠpaĆkové,
Pálkové, Tomáškovi Havelkovi a maminkám – Zitĕ Bradové a
VíteĆkové, které dĕti jako vedoucí skupinek doprovodily.

Honzíkovi
Šárince a
EmmiĆce
Bohumile

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

Výbor pro volný Ćas
Konalo se...
Dne 27. 12. 2015 v KD Ostrov nad Oslavou ve 14 hod, konalo Divadelní pĥedstavení
Snĕhová královna s diskotékou, které pro nacviĆila naše mládež ze spolku “Mladí
svišti“ a dĕti ze základní a mateĥské školy. Této akce se zúĆastnilo asi 80
návštĕvníkĭ.
Kromĕ divadla, jsme se
mohli nauĆit nĕco ze
starých vánoĆních zvykĭ,
zazpívali jsme si koledy u
vánoĆního
stromu
a
zakonĆili
jsme
dĕtskou
diskotékou.
Vĕĥím,
že
všichni byli spokojeni a
dobĥe se bavili.
Na této akci se vybralo na
dobrovolném
vstup-ném
2300 KĆ. Tuto Ćástku jsme
použili na volnoĆasovou
aktivitu výše uvedeného spolku.
ąlenové si vybrali Laser game v Brnĕ.

Za spolek Mladí svišti Valerie Pelikánová
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Pĥednáška doc. MUDr. Jaroslava Pilného, Ph.D.
V pátek 26. 2. 2016 v 17,00 hod. V KD v Ostrovĕ nad Oslavou probĕhla za
úĆasti 62 divákĭ pĥednáška doc. MUDr. Jaroslava Pilného, Ph.D., primáĥe
odd. Ortopedie, Nemocnice Nové Mĕsto na Moravĕ. Pan primáĥ poutavým,
osobitým zpĭsobem hovoĥil na téma Degenerativní poškození kloubĭ –
artróza a navázal na loğskou pĥednášku doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D.
Oba lékaĥi pĥednášeli zdarma. Ĥeditelství ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou nám
ochotnĕ a zdarma zapĭjĆilo dataprojektor a promítací plátno. Z publika
zaznĕly Ćetné dotazy a pochvalné reakce, proto i na pĥíští rok plánujeme
podobnou akci. Náklady z obecního rozpoĆtu: 0 KĆ.
Koncert TRIO Martina Sedláka
V sobotu 27. 2. 2016 v 19,30 hod. se v KD v Ostrovĕ nad Oslavou uskuteĆnil
koncert talentovaného ostrovského zpĕváka rock & blues Martina Sedláka a
jeho doprovodu. V komorní atmosféĥe pĥedvedl jedineĆným zpĭsobem
ztvárnĕné známé skladby a potĕšil na Ćtyĥi desítky divákĭ. Martine, díky za
krásný veĆer. Z obecního rozpoĆtu se doplatilo 1 400 KĆ.
Divadelní pĥedstavení - Horácké divadlo Jihlava
V sobotu 12. 3. 2016 navštívilo 41 obĆanĭ muzikál Nĕkdo to rád horké v
Horáckém divadle Jihlava. Cena vĆetnĕ vstupenky byla pro všechny
úĆastníky 220 KĆ. Z obecního rozpoĆtu se doplatilo 1 800 KĆ.
Za Výbor pro volný Ćas Jolana SmyĆková

Plánované akce

Flora Olomouc
V sobotu 23. 4. 2016 plánujeme výlet na mezinárodní zahradnickou výstavu
Flora Olomouc 2016. Bližší informace vĆas zveĥejníme, popĥ. se mĭžete
informovat u Jany Tlusté, tel: 606 525 409.
Pálení Ćarodĕjnic
Chceme navázat na loğskou úspĕšnou akci a opĕt spoleĆnĕ zapálit velkou
Ćarodĕjnickou vatru. Stejnĕ jako v loğském roce chystáme pro dĕti soutĕže
a další doprovodný program. Termín je tradiĆní – posledního dubna.
Den matek
Na nedĕlní odpoledne 8. 5. 2016 v Den matek jsme opĕt pozvali Ćleny
Divadla SluneĆnice Brno, kteĥí nadchli diváky pĥi sobotním vystoupení u
pĥíležitosti Oslav 650. výroĆí první písemné zmínky o Ostrovĕ, abychom
potĕšili všechny maminky a babiĆky, jež se obĕtavĕ starají o své rodiny. Je
pĥipraven dvouhodinový blok slavných Ćeských a svĕtových písní.

8

Hudební pohádka Kouzla králĭ
19. 6. zveme na 18.00 hod do ostrovského kulturního domu všechny dĕti a
jejich doprovod, a nejen je, na Ćarovné divadelní pĥedstavení Kouzla králĭ.
Pod vedením Mgr. Jolany SmyĆkové jej nacviĆili žáci 8. roĆníku ZŠ a MŠ
Radostín nad Oslavou.
Informace o akcích
Pozvánky na kulturní akce jsou vždy zveĥejnĕny na webových stránkách
obce, dále ve vývĕsce obecního úĥadu mĕstyse, v obchodech u pana Judy a
COOP Jednota. Na pĥání nĕkterých z vás je zasíláme mailem. Pokud si
pĥejete zasílat informace o chystaných akcích, zašlete svoji emailovou
adresu na smyckova.jolana@gmail.com.
Klub babiĆek
schází se každé první úterý v mĕsíci v kulturním domĕ Ostrov nad Oslavou
ve 13.00 hod.

Školní okénko
V minulém zpravodaji jsme se rozlouĆili po mikulášské nadílce. Hned
potom jsme se pustili do pĥípravy
vánoĆní besídky. Pĥidaly se k nám i
dĕti z místní mateĥské školky. Pokud
víme, pásmo básniĆek a písniĆek o
zimĕ i pohádku O dvanácti mĕsíĆkách jsme si užili my i diváci.
Po Novém roce zaĆal žákĭm 1., 2. a 3.
roĆníku v rámci tĕlesné výchovy
plavecký výcvik. Deset lekcí plavání,
potápĕní a ĥádĕní ve žĐárském
bazénĕ si budeme užívat až do
zaĆátku dubna.

KaždoroĆní
karneval
poĥádaný
rodiĆi našich žákĭ, se konal v
sobotu 23. ledna. Kulturní dĭm
dĕti krásnĕ vyzdobily postaviĆkami
vlastní výroby a o kulturní vložku
se opĕt postaral školní country
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kroužek. Hudbu zajistil také již tradiĆnĕ JK band a soutĕží pro malé i velké
se ujali starší žáci naší školy s nemalou pomocí žákĭ bývalých.
Bývalé žákynĕ Iva s Johanou se bravurnĕ ujaly také moderování karnevalu.
Výtĕžek karnevalu použijeme po domluvĕ s rodiĆi na školní pomĭcky a
aktivity.
V pondĕlí 25. ledna probĕhl na naší škole zápis do prvních tĥíd. Budoucí
prvğáĆci nám ukázali, jak se zatím nauĆili základní geometrické tvary,
barvy, zavázali mašliĆku, nakreslili obrázek a zazpívali písniĆku nebo
zarecitovali básniĆku. Vypadá to, že pĥivítáme v záĥí 14 nových spolužákĭ.
Ohlédneme-li se zpĕt, pokaždé uvidíme
v našich tĥídách zájem o knihy a Ćtení.
Napĥ.
prostĥednictvím
Ćtenáĥských
deníkĭ nebo soutĕže ątení pomáhá. V
souĆasné dobĕ už nĕkolikátý rok
navazujeme na tento pĥíjemný trend v
rámci celorepublikové kampanĕ Celé
ąesko Ćte dĕtem. Pĥi ní se scházíme ve
škole s žáky, uĆiteli i rodiĆi. Pokaždé se
seznámíme prostĥednictvím Ćtení našich
hostĭ s nĕjakou novou knížkou, autorem a pĥíbĕhem. Nĕkolik posledních
setkání se ujali Ćtení i rodiĆe našich žákĭ, nĕkdy i s jejich pomocí.
V pĭlce února za námi opĕt pĥijeli
lektoĥi z Centra prevence ve ŽĐáĥe nad
Sázavou. Tentokrát to bylo s programy
NeniĆ své chytré tĕlo pro 1., 2. a 3.
roĆník a Ztráty v našem životĕ pro 4. a
5. roĆník.
A co ještĕ nového
ve vyuĆování? 2. a
3. roĆník dostal
díky dotaci od Kraje VysoĆina
stavebnice ROTO. Stavíme a tvoĥíme, až máme
všechny plochy plné dopravních prostĥedkĭ, budov a
rĭzných dalších vĕcí, které se dají z našich stavebnic
postavit, sešroubovat a vytvoĥit. Jednodušší stavby
zvládnou i dĕti z 1. roĆníku, které mají stavebnice už
od zaĆátku školního roku.
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Zatím poslední událostí naší školy byla
10. bĥezna soutĕž Všeználek v DDM ve
ŽĐáĥe nad Sázavou, kterého se zúĆastnili
žáci 5. roĆníku. V souboji plném otázek,
kvízĭ, úkolĭ a hádanek se probojovali na
krásné tĥetí místo.

Z mateĥské školy
KARNEVAL

Pĥedstavte si, co se
stalo
v naší školce, pĥátelé!
Karneval nám zaĆaroval
naše dĕti veselé.

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

Atmosféra byla
bájeĆná.
Dĕti tancovaly,
soutĕžily,
dovádĕly a skvĕle se
bavily v maskách, které
si samy vytvoĥily.

„MÁMO, TÁTO POJď NÁM ąÍST“
Pravidelné pĥedĆítání v pĥátelské
atmosféĥe je spolehlivý a úĆinný
zpĭsob jak se mĭže Ćtení stát pro dítĕ
pĥitažlivĕjší zálibou než sledování
televize.

11

Proto jsme oslovili rodiĆe, aby pĥišli do školky pĥeĆíst pohádku. Dĕti byly
pyšné na svoje rodiĆe a ptaly se, kdo pĥijde další.
Pro dĕti to byla pĥíjemná zmĕna a rodiĆe mĕli možnost zapojit se do života
školky.
Dĕti a kolektiv Mateĥské školy Ostrov nad Oslavou

Skautský oddíl Ještĕrky
Ani v zimních mĕsících skautský oddíl nezahálel. Díky vstĥícnosti vedení
mĕstyse jsme pro pravidelné schĭzky zaĆali využívat prostory kulturního
domu. Zde jsme se vĕnovali hrám rozvíjejícím pohyb, postĥeh a obratnost.
Jednotlivé aktivity se snažíme
ladit k našemu celoroĆnímu
tématu,
a
to
jsou
severoameriĆtí indiáni. Zpĭsob
jejich života bychom si chtĕli
vyzkoušet v rámci letního
tábora, na který se již nyní
pomalu pĥipravujeme.
V minulých mĕsících jsme
uspoĥádali lampionový prĭvod u
pĥíležitosti
svátku
svatého
Martina. V kulturním domĕ
jsme organizovali mikulášskou besídku a velikonoĆní jarmark, vždy spojené
s tvoĥivými dílniĆkami pro ostrovské dĕti.
V bĥeznu jsme se vypravili do
ŽĐáru
nad
Sázavou
na
pĥedstavení
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 dĕti a podle úsmĕvĭ
na
tváĥích
pĥítomných
dospĕlákĭ nejen je.
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Po skonĆení pohádky mĕly dĕti možnost seznámit se s loutkami a zkoušet si
je vodit. Pohádka byla financována z dobrovolného vstupného z
velikonoĆního a vánoĆního jarmarku. Výtĕžek z tohoto pĥedstavení bude
opĕt použit na další akce pro dĕti.
Netrpĕlivĕ už vyhlížíme pĕkné poĆasí, abychom se mohli zaĆít naše schĭzky
realizovat v pĥírodĕ a pĥipravit se na blížící se tábor. Plánujeme, že se opĕt
zapojíme i do úklidu a Ćištĕní pĥírody v Ostrovĕ a okolí.
Za tým vedoucích Iva a Petr Kratochvílovi, Dana Bartáková, Jiĥí Tlustý
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Knihovna od ledna v novém
Od zaĆátku letošního roku je novou knihovnicí v Ostrovĕ Drahomíra
Vondráková, která vystĥídala na této pozici Aloise Zapletala. Knihy a Ćtení
jsou jejím velkým koníĆkem, proto se také o tuto funkci ucházela. Knihovna
pod jejím vedením prošla celkovou inventurou a rozšiĥuje se i spektrum
nabízených knih.
"Ve
spolupráci
se
žĐárskou
Knihovnou
Matĕje Josefa Sychry
jsme
všechny
knihy
pĥebalili,
zaĥadili
do
elektronické evidence a
vyĥadili ty, které již není
možné
dále
použít.
ŽĐárská knihovna nám
také ze svého fondu
zapĭjĆila vĕtší množství
knih, kterými jsme naši
knihovnu rozšíĥili o další
regál. Knihovnice nám
rovnĕž pomohly zlepšit
celkové uspoĥádání místnosti,“ popsala úvodní kroky Drahomíra
Von-dráková.
Ta si od prvních dní v nové funkci pochvaluje podporu obce i dalších
institucí. "V krátké dobĕ bude knihovna díky obci pĥipojena na Internet.
Navázala jsem spolupráci se školní družinou, do knihovny se chystají také
místní skauti. Obecnĕ bych chtĕla více rozšíĥit služby pro dĕti a mládež, aby
se i ony staly pravidelnými návštĕvníky," pĥeje si nová knihovnice.
Ne vše je však rĭžové. "Inventurou bylo zjištĕno, že velké množství knih je
mezi obĆany Ostrova dlouhodobĕ vypĭjĆených. Proto bych touto cestou
chtĕla požádat o jejich vrácení," apeluje Drahomíra Vondráková.
„Ráda bych touto cestou pozvala všechny obĆany k návštĕvĕ naší
zrenovované knihovny,“ vyzývá ostrovská knihovnice.
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O Velikonocích se hrkalo i z vĕže

Tradice každoroĆního velikonoĆního hrkání po obci byla letos rozšíĥena i o
hrkání dvoumetrovým hrkaĆem z vĕže kostela. HrkaĆ má Ćtyĥi kladiva a tĥi
jazyky. Silný zvuk mu dodává kolo o prĭmĕru 30cm, které mĭže být
pohánĕno ruĆnĕ Ći elektricky. S nápadem na výrobu pĥišel pĥed nĕkolika
lety Josef Šoulák, vyrobila jej rodina truhláĥe Vladislava Melichara. Právĕ
pánové Šoulák a Melichar o letošních Velikonocích z kostelní vĕže
pravidelnĕ hrkali.
Foto: Eliška Šidlová

Hokej
Šestnáctý roĆník VHL skonĆil pro mužstvo z Ostrova smolnĕ. Na pĥímý postup do play-off mu chybĕl jeden bod, když o posledním postupovém místĕ
rozhodlo vzájemné utkání s Vatínem, které prohrálo 1:5. Bohužel, ani v
pĥedkole nemĕlo dostatek i kus štĕstí. Ve druhém utkání smazalo náskok,
ale nepostoupilo až na nájezdy, když nedokázal nikdo skórovat. V nadstavbové Ćásti o 9. - 17. místo sice ztratilo nĕjaký bodík, ale nakonec minitabulka rozhodla o koneĆném 10. místĕ.
Vše o této soutĕži
www.vesnickaliga.cz.

mohou

zájemci

sledovat

na

stránkách

NOVÁ VES – OSTROV 3:5 (15. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Po solidním zaĆátku jsme pĥestali hrát a pustili
jsme soupeĥe zpĕt do utkání. Naštĕstí jsme pĥidali pátý gól a zbytek zápasu umlátili.“
Branky a nahrávky: Nĕmec 2, Jurek, Kováĥ, Prokš (Dupal 2, Prokš 2, Buchta, Dostál, Z.
Gregar). Diváci: 12. Tĥetiny: 1:4, 2:1, 0:0. Nejlepší hráĆi: Kováĥ.
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OLEŠNÁ – OSTROV 1:10 (16. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Dnešní jalový výkon by nám nejspíš v play-off
nestaĆil. Musíme se hodnĕ zlepšit, abychom mohli vĭbec pĥemýšlet o nĕjakém úspĕchu. I
když jsme dali 10 gólĭ, tak ĥešení tutových šancí z naší strany bylo nĕkdy až hrĭzostrašné.“ Branky a nahrávky: Pavel Burian 2, Buchta, Dupal, Fğukal, Z. Gregar, Jurek, Kment,
Nĕmec, Prokš (Buchta 2, Dostál 2, P. Gregar 2, Kováĥ 2, Pavel Burian, Petr Burian,
Fğukal, Nĕmec, Prokš). Diváci: 37. Tĥetiny: 0:2, 1:5, 0:3. Nejlepší hráĆ: Karel Kment.
Tabulka po základní Ćásti:
1.
Svĕtnov
16
16
0
0
106:32
32
2.
Bohdalec
16
12
1
3
73:27
25
3.
Znĕtínek
16
11
1
4
80:44
23
4.
Pĥibyslav
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.
PíseĆné
16
8
2
6
58:56
18
10.
ĤeĆice
16
7
3
6
64:63
17
11.
VeselíĆko
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

PĤEDKOLO PLAY-OFF
OSTROV – ĤEąICE 1:3
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Bohužel jsme dneska nepĥedvedli optimální výkon. Naše efektivita zakonĆení byla pĥímo zoufalá, z hostujícího gólmana jsme udĕlali
témĕĥ kandidáta na reprezentaci. Ale myslím, že kdyby v soupeĥovĕ bránĕ stála májka,
tak ji taky pokaždé trefíme. Soupeĥ byl lepší ve využití šancí a zaslouženĕ vyhrál.“ Branky a nahrávky: Prokš (Jurek). VylouĆení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 90 Tĥetiny: 0:1, 0:1,
1:1. Nejlepší hráĆi: Radek Fğukal.
ĤEąICE – OSTROV 3:5, na sam. nájezdy 1:0
Ivo Dupal (hráĆ, Ostrov): „Po dvĕ tĥetiny jsme kontrolovali vývoj utkání a vytvoĥili si
komfortní Ćtyĥgólový náskok. Ale bohužel pĥišla tĥetina poslední, ve které jsme pĥedvedli
kolaps a pokud bych mĕl popsat náš výkon, musel bych být sprostý. V nájezdech jsme
potom opĕt trefovali gólmana ĤeĆice. Bohužel pĥevládá velké zklamání. Pĥedsezonní cíle
byly urĆitĕ vyšší než konec v pĥedkole.“ Branky a nahrávky: Nĕmec 3, Buchta, Z. Gregar
(Dostál, Fğukal, S. Pelikán). VylouĆení: 9:8. Využití: 1:0. Diváci: 71. Tĥetiny: 0:3, 1:2,
2:0. Nejlepší hráĆi: Jiĥí Nĕmec. První zápas: 3:1. Postupuje ĤeĆice.
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SKUPINA O 9. AŽ 17. MÍSTO
VESELÍąKO – OSTROV 7:5
Ivo Dupal (hráĆ, Ostrov): „Dnešní zápas sice nabídl spoustu branek, ale jinak postrádal
tempo i náboj.“
Branky a nahrávky: Fğukal 2, Kováĥ 2, Z. Gregar (Nĕmec 3, Kováĥ 2, Pe. Burian, Fğukal,
Jurek). VylouĆení: 3:0. Využití: 0:1. Tĥetiny: 4:1, 2:3, 1:1. Nejlepší hráĆi: Fğukal.
OSTROV – BUKOV 8:3
Ivo Dupal (hráĆ, Ostrov): „Sice jsme dnes byli marní, ale v souĆtu se skvĕlým výkonem
brankáĥe Davida OndráĆka jsme si pĥipsali vítĕzství.“ Branky a nahrávky: Fğukal 3, Nĕmec 2, Pe. Burian, Dostál, Prokš (Nĕmec 2, Fğukal 2, Pe. Burian, P. Gregar, Kováĥ,
Prokš). VylouĆení: 0:1. Diváci: 18. Tĥetiny: 3:0, 4:1, 1:2. Nejlepší hráĆi: David OndráĆek
SLAVKOVICE – OSTROV 1:13
Ivo Dupal (vedoucí mužstva, Ostrov): „Až na pĕtiminutový kolaps, který pĥipravil našeho
brankáĥe o Ćisté konto, jsme pĥedvedli velmi dobrý výkon.“ Branky a nahrávky: Kováĥ 3,
Kment 2, Dostál 2, Buchta, Burian, Fğukal, Jurek, Nĕmec, Prokš (Kováĥ 3, Nĕmec3,
Kment 2, Buchta 2, Fğukal, Jurek, S. Pelikán, J. Pelikán, Prokš). VylouĆení: 0:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 10. Tĥetiny: 0:4, 0:3, 1:6. Nejlepší hráĆi: Kováĥ.
OSTROV – NOVÁ VES 2:3
Ivo Dupal (hráĆ, Ostrov): „V dnešním utkání rozhodl o výsledku mĭj individuální výkon.
Bohužel v náš neprospĕch, ponĕvadž jsem ideálnĕ nahrál hostĭm na dva jejich góly. Takový výkon se dá komentovat jenom sprostými slovy.“ Branky a nahrávky: Buchta, Fğukal
(Jurek, Kment). VylouĆení 4:1. Bez využití. Diváci: 63. Tĥetiny: 1:1, 0:1, 1:1. Nejlepší
hráĆi: R. Buchta – Jan NeĆas.
ŠKRDLOVICE - OSTROV 6:3
Branky a nahrávky: Nĕmec 2, Fğukal, Kováĥ, Pelikán J, Prokš (Fğukal 2, Dostál, Gregar P.
Kováĥ, Pelikán J.) VylouĆení 0:1. Diváci: 5. Tĥetiny: 4:0, 1:2, 1:1.
V. LOSENICE – OSTROV 3:3
Petr Burian (hráĆ, Ostrov): „Po bídném výkonu odpovídajícímu boji o dolní pĥíĆky tabulky
skonĆil zápas zaslouženou remízou.“ Branky a nahrávky: Prokš 2, Burian (Buchta, Burian,
Jurek, Kment, Nĕmec). VylouĆení: 3:4. Využití 0:1. Diváci: 25. Tĥetiny: 2:2, 1:1, 0:0.
Nejlepší hráĆi: Dostál.
OSTROV – PAVLOV 5:2
Ivo Dupal (hráĆ, Ostrov): „Dneska jsme se tam ploužili jak lemry, naštĕstí nás podržel
brankáĥ Pavel Suchý. Ještĕ že už konĆí sezona.“ Branky a nahrávky: Nĕmec 2, Prokš 2,
Fğukal (Kment 2, S. Pelikán 2, Fğukal, Jurek, Kováĥ). VylouĆení: 0:3. Využití: 1:0. Tĥetiny: 3:1, 0:1, 2:0. Nejlepší hráĆi: P. Suchý – M. HavlíĆek.
OLEŠNÁ – OSTROV 2:7
Ivo Dupal (hráĆ, Ostrov): „V minulých zápasech jsme soupeĥĭm do stoprocentních šancí
nahrávali, dneska jsme se dostali už i k tomu, že jsme stĥíleli na vlastního brankáĥe sami. Ten si naštĕstí s pokusem P. Jurka pohotovĕ poradil a potvrdil tak svĭj kvalitní výkon. Jinak to byl celkem solidní „pouīák“. Asi je dobĥe, že sezona už konĆí. Snad pĥedvedeme lepší výkony v té pĥíští.“
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Branky a nahrávky: Dostál 3, Jurek 2, Buchta, Fğukal (Nĕmec 3, Kováĥ 2, Prokš 2, P.
Gregar, Z. Gregar, Jurek, Jakub Pelikán). Diváci: 17. Tĥetiny: 1:2, 1:3, 0:2. Nejlepší hráĆi: Dostál.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

VeselíĆko
Ostrov
Nová Ves
Bukov
Škrdlovice
Slavkovice
Olešná
Pavlov
V. Losenice

8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
5
4
3
8
1
0

1
1
1
1
2
0
2
1
1

0
2
2
2
2
5
0
6
7

54:22
15
49:24
11
32:31
11
40:22
11
40:19
10
24:37
6
6
25:54
13:43
3
17:42
1

4

KoneĆné poĥadí Vesnické hokejové ligy:
1. Bohdalec, 2. Svĕtnov, 3. Vatín, 4. Rudolec, 5. Berani ĤeĆice, 6. Znĕtínek, 7.
Pĥibyslav, 8. PíseĆné, 9. VeselíĆko, 10. Ostrov, 11. Nová Ves, 12. Bukov, 13. Škrdlovice, 14. Slavkovice, 15. Olešná, 16. Pavlov, 17. Velká Losenice
Vesnická hokejová liga, Daniel Karel

TJ Sokol Ostrov nad Oslavou
Zpráva o Ćinnosti oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu v Ostrovĕ nad Oslavou tvoĥí jedno družstvo mužĭ. Základem
mužstva jsou tito hráĆi: muži. Kozel Stanislav, Plachý Ladislav, HumlíĆek Jan,
Poledna Martin, Melichar Jaroslav a dorostenec Císaĥ Pavel. V letošním soutĕžním
roĆníku 2015-2016 hrálo naše družstvo nejvyšší soutĕž registrovaných hráĆĭ v
okresu ŽĐár nad Sázavou, tj. okresní pĥebor I. tĥídy.
V této celoroĆní soutĕži za úĆasti deseti družstev obsadilo naše mužstvo 1. místo,
když v rozhodujícím utkání porazilo hráĆe z Nového Mĕsta pomĕrem 10: 8. V
rámci kraje VysoĆina sehraje kvalifikaci o postup do krajského pĥeboru s
vítĕznými družstvy pĕti okresĭ: z okresu Jihlava TJ Sokol Bedĥichov, z okresu
TĥebíĆ TJ TĥebíĆ B, z okresu Pelhĥimov, TJ Slavoj Pacov, z okresu HavlíĆkĭv Brod
TJ Jiskra HavlíĆkĭv Brod B. Termín kvalifikace je stanoven na 2. dubna 2016.
Výsledky zápasĭ druhé poloviny soutĕže.
Ostrov-RoveĆné 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. MeziĥíĆí C-Ostrov 6:12,OstrovN.Mĕsto 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 Mĕsto na Moravĕ

18 15

0

3

0

208:116

48

3. TJ Sokol RoveĆné

18 13

2

3

0

218:106

46

4. TJ ŽĐár nad Sázavou F

18 10

1

7

0

180:144

39

5. SK Nové Dvory

18

0

9

0

169:155

36

6. TJ ŽĐár 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 MeziĥíĆí C

18

5

0

13

0

106:218

28

18

0

3

15

0

77:247
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10. TJ Fryšava

9

Za oddíl stolního tenisu: Kozel Stanislav
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Inzerce
Hledám prodavaĆku pro prodej zmrzliny pĥed restaurací Alvarez. Vhodné
pro dĭchodce, studentky, maminky na MD, dĭchodce v ID i ostatní. Tel:
777650132.
Aleš Nĕmec, provozovatel

Pozvánka na koncert SpoleĆná vĕc 2016
Pĥijmĕte pozvání na koncert SpoleĆná vĕc, který se uskuteĆní ve Velkém
MeziĥíĆí ve Ćtvrtek 21. 4. 2016 v 19 hodin v kinosále Jupiret clubu.
Návštĕvníci koncertu uvidí výjimeĆný multimediální projekt spojující
historický nástroj Vodnáĥský zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou
projekcí.
Pĥedprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz, programové oddĕlení Jupiter
club, s.r.o., Námĕstí 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 seniorĤ roþnČ stane obČtí podvodníkĤ. Ti totiž pĜicházejí se stále novými triky, jak dĤvČĜivé lidi obelstít.
Proto ve spolupráci s Policií ýR pĜinášíme nČkolik rad, jak se nenechat napálit.
Máte ve svém okolí seniora? Poraćte mu, jak se bránit.

NEBOJTE SE ěÍKAT NE
NE, bez ovČĜení identifikace vás k sobČ domĤ nepustím.
NČkteĜí podvodníci mohou zazvonit u vašich domovních dveĜí a pod záminkou
opravy nebo výmČny telefonu se snažit dostat k vám domĤ. JeštČ pĜedtím, než
komukoli neznámému umožníte vstup do bytu, vyžadujte identifikaþní kartu
spoleþnosti, kterou zastupuje. Pokud k sobČ domĤ nČkoho cizího pustíte, v
žádném pĜípadČ ho nenechávejte o samotČ bez vašeho dozoru, i když vám k
tomu bude dávat záminku.
Totožnost pracovníkĤ O2 si mĤžete bezplatnČ ovČĜit na telefonu 800 130 027.
Pracovníci O2 pĜi osobní návštČvČ u vás doma nikdy nevybírají peníze v hotovosti. Veškeré opravy þi poskytované služby jsou souþástí pravidelného
mČsíþního vyúþtování.

NE, dČkuji, na pĜedvádČcí akce nechodím.
Možná vám doma zazvoní telefon a volající vám pĜíjemným hlasem oznámí, že
pro vás jako pro vČrného zákazníka má hodnotnou odmČnu. Zní to sice lákavČ,
existuje ale riziko, že se mĤže jednat o podvod, který vás mĤže pĜipravit o
desítky tisíc korun. Na místČ pĜedání na vás totiž místo odmČny mohou þekat
podvodníci, kteĜí z Vás pod záminkou výhry þi výhodné služby budou lákat
peníze. Spoleþnost O2 své zákazníky na pĜedvádČcí akce pod záminkou hodnotné odmČny nezve.

NE, heslo z pĜijaté SMS Vám neĜeknu ani nepošlu.
Neposílejte ani neĜíkejte cizím lidem kódy, které vám pĜijdou prostĜednictvím
SMS, a o které jste sami nezažádali. A to ani v pĜípadČ, že se volající bude
vydávat za zástupce operátora nabízejícího vám slevu na služby. Poslání
ovČĜující SMS nČkomu cizímu je stejné, jako kdybyste nČkomu nadiktovali PIN
k platební kartČ. Podvodníci díky SMS kódu, který je urþen výhradnČ vám,
mohou zneužít váš úþet.
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NE, dČkuji, o tuto službu nemám zájem.
V poslední dobČ se v O2 množí stížnosti zákazníkĤ na podvodné jednání
zástupcĤ konkurenþních spoleþností. Je možné, že obchodníci z tČchto firem
pĜijdou i za vámi a budou vám tvrdit, že O2, Telefónica nebo ýeský Telecom
pĜestává poskytovat službu pevné linky a vy proto musíte podepsat novou
smlouvu, která vám zaruþí používání vašeho telefonu i nadále. Tyto informace
jsou však nepravdivé. Pokud jste se službami a používáním pevné linky spokojeni, radíme Vám tyto obchodníky odmítnout, pĜípadnČ si ovČĜit jejich identifikaci a nechat si poradit na bezplatné lince 800 130 027. UšetĜíte nejen þas vynaložený se zmČnou poskytovatele, ale i finanþní prostĜedky, které tito obchodníci vybírají za nový telefon.

NE, dČkuji, bez pozorného pĜeþtení a domluvy s blízkými
smlouvy nepodepisuji.
Nepodepisujte dokumenty, které si pĜedem pozornČ nepĜeþtete. VezmČte si þas
na rozmyšlenou, poraćte se s vašimi blízkými a informace si ovČĜte. Nepodléhejte nátlaku, že akce je þasovČ omezená, a když podepíšete hned, získáte
bonus ke smlouvČ. PĜi podepsání smlouvy bez jejího dĤkladného pĜeþtení vás
podvodníci mohou pĜipravit i o celoživotní úspory.

NE, peníze neznámým lidem nepĤjþuji.
NepĜedávejte bez uvážení své peníze cizím lidem. V dnešní dobČ jsou þastým
problémem telefonáty podvodníkĤ vydávajících se za pĜíbuzného, který je v
nouzi a žádá o pĤjþku finanþní hotovosti. Ten, kdo si pro peníze nakonec
pĜijde, je však jen podvodník vydávající se za kamaráda vašeho pĜíbuzného.
PĜedtím, než pĜedáte peníze údajnému známému, ovČĜte si situaci tak, že
zavoláte vašim blízkým.

BEZPEýNċ NÁS POZNÁTE
Obchodní zástupci spoleþnosti O2 a také autorizovaní partneĜi naší spoleþnosti se pĜi
každé návštČvČ zákazníka musí prokázat identifikaþní kartou. Doporuþujeme všem
zákazníkĤm, aby identifikaþní kartu od každé návštČvy vyžadovali a v pĜípadČ nejistoty si totožnost pracovníka O2 provČĜili na bezplatné lince 800 130 027.

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

Linka seniorĭ 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická krizová
pomoc pro seniory, peĆující o seniory a osoby v krizi.

Nabízí volajícím dĭvĕrný prostor pro sdílení jejich pocitĭ, provází je
nároĆnými 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
Mĭžete se také obrátit na e-mailovou poradnu, nebo nám napište prostĥednictvím formuláĥe. Odpovíme vám do tĥí pracovních dnĭ.
S ąÍM SE MĬŽETE NA LINKU OBRÁTIT?
Obraīte se na nás s jakoukoliv starostí, pĥípadnĕ 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 vĕci z vĕtšího odstupu, a pokud je to možné, situaci vyĥešit vašimi vlastními prostĥedky.
Když tedy na linku zavoláte, dostane se vám pĥedevším laskavého pĥijetí,
bezpeĆného prostoru, podpory a odborného vedení. Nĕkteĥí volající vytáĆí
Ćíslo linky opakovanĕ tĥeba nĕkolik mĕsícĭ, dokud se nepodaĥí spoleĆnými
silami neutĕšenou situaci promĕnit.
http://elpida.cz/linka-senioru
Vydávání Ostrovského zpravodaje evidováno Ministerstvem kultury
pod evidenĆním Ćíslem MK ąR E 22384 na základĕ §7 zákona Ć. 46/2000 Sb.
Zpravodaj vydává Obecní úĥad mĕstyse Ostrov nad Oslavou
pro obĆany Ostrova nad Oslavou a místní Ćásti Suky
Své pĥíspĕvky zasílejte na obec.ostrov@tiscali.cz, smyckova.jolana@gmail.com
nebo pĥineste osobnĕ.
duben 2016
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