
pro obce Ostrov nad Oslavou a Suky
podzim 2015



Informace obecního ú adu  
 
 
Vážení spoluob ané, 
 
V roce 2015 schválilo zastupitelstvo p ísp vek místním organizacím: 
 

 TJ Sokol Ostrov nad Oslavou ve výši 25 000,- K  
 HC Ostrov nad Oslavou ve výši 25 000,- K  

 
 M stys Ostrov nad Oslavou p isp l ástkou 6 000,- nestátní neziskové 

organizaci Portimo, o. p. s., která pomáhá ob an m, kte í se dostali do 
složité životní situace. Obecn  prosp šná spole nost Portimo  zajiš uje 
nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež EZOP, ob anskou poradnu, 
osobní asistenci dosp lým lidem, kte í mají sníženou nebo omezenou 
sob sta nost, sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi a dále 
poskytuje ranou pé i pro postižené d ti. Kontaktní údaje: tel.:566 615 
217, e-mail: portimo@portimo.cz, více informací získáte na 
www.portimo.cz. 

 
 Domácímu hospici Vyso ina Nové M sto na Morav  byl poskytnut 

p ísp vek ve výši 5 000,- K , jehož hlavní službou je domácí hospicová 
pé e. Kontaktní údaje: tel.: 566615196, e-mail:info@hhv.cz a 
internetové stránky www.hhv.cz. 

 
 Domácí hospicovou službu nabízí také Oblastní charita Ž ár nad Sázavou, 

která poskytuje pé i osobám v terminálním stádiu. Jedná se o komplexní 
službu zahrnující zdravotní i sociální pé i, ale také duchovní a 
psychologickou podporu. M stys Ostrov nad Oslavou tomuto za ízení 
p isp l ástkou 5000,- K . Kontaktní údaje - tel.: 566 626 040, e-mail: 
zdar@charita.cz, www.zdar.charita.cz 

 
 

 Zastupitelé v zá í schválili také p ísp vek ve výši 1000,- K  Lince d v ry 
ST ED, která pomáhá lidem v náro ných situacích již osmým rokem. Na 
LD ST ED m že telefonovat každý, kdo se cítí osam lý, zažívá rodinné 
nebo partnerské problémy, t žké životní období, je nemocný nebo se cítí 
ohrožen. Provozní hodiny jsou denn  od 9:00 do 21:00. mobilní linka:775 
22 33 11, tel.: 568 44 33 11, e-mail: linkaduvery@stred.info, internetové 
stránky: www.elinka.iporadna.cz 
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Vznik samostatného eskoslovenska 

Dne 28. íjna 1918 zahájila v Ženev  delegace Národního výboru vedená Kar-
lem Kramá em jednání s p edstavitelem protirakouského zahrani ního odboje 
Edvardem Benešem o vytvo ení a podob  samostatného eskoslovenského stá-
tu, vzniklého na základ  versailleského míru a dlouhodobých jednání T. G. Ma-
saryka v USA.  

Podmínky, které p ijaly poražené státy, obsahovaly i uznání autonomie národ  
Rakousko-Uherska, které si eský lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato 
zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, p i nichž lid jásal v ulicích 
a ni il symboly Rakousko-Uherska. Na ve er téhož dne vydal Národní výbor 
první zákon, zákon o z ízení samostatného státu eskoslovenského, a poté bylo 
ješt  zve ejn no provolání Národního výboru "Lide eskoslovenský. Tv j odv -
ký sen se stal skutkem ..." Pod ob ma dokumenty byli podepsáni Antonín Šveh-
la, Alois Rašín, Ji í St íbrný, Vavro Šrobár a František Soukup - pozd ji zvaní 
"Muži 28. íjna". Prvním prezidentem byl zvolen T.G.Masaryk.  

Tyto události si každoro n  p ipomínáme položením v nc  k pomníku padlých. 

 
Valerie Pelikánová je Živnostníkem roku 

 

Živnostnice, která se 15 let zabývá výrobou a pro-
dejem bylinných aj  a sirup . Odborná porota ji 
vybrala ze 448 firem a živnostník  z nejr zn jších 
obor . Vít zka jubilejního desátého ro níku postu-
puje do celorepublikového finále, v n mž bude re-
prezentovat kraj Vyso ina. 
 
Valerie Pelikánová dodává své výrobky do sít  zdravých výživ, lékáren, potra-
vin, školních jídelen a spolupracuje s cateringovými agenturami i s v hlasným 
lé itelem. 
 

Díky spokojeným zákazník m se paní Pelikánové dostalo i ady ocen ní, mj. v 
lo ském roce v sout ži Regionální potraviny kraje Vyso ina za aj Jarní o ista. 

Blahop ejeme a p ejeme mnoho spokojených zákazník . 

  

Jolana Smycková
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Oslavy 650. výro í první písemné zmínky 
 
O víkendu 3. - 5. ervence se v Ostrov  nad Oslavou konaly na výletišti místní-
ho SDH Oslavy 650. výro í první písemné zmínky. Týmy len  SDH Ostrov n.O., 
HC Ostrov n. O., TJ Sokol Ostrov n. O., d tí organizujících zábavné odpoledne 
a n kterých len  zastupitelstva spojily své síly a v pr b hu t í extrémn  hor-
kých letních dn  vytvo ily úžasné zázemí pro po ádání oslav. 
 
Na páte ní tane ní zábavu v doprovodu hudební skupiny 4 Sýkorky navázal pes-
trý sobotní program. Pro malé d ti p edvedlo svoje 60minutové pohádkové 
p edstavení brn nské divadlo Netratrdlo, v tší diváky upoutalo vystoupení le-
n  parkour a freerunningového sportovního oddílu Strenght of Motion ze Ž áru 
nad Sázavou. Po celé odpoledne mohli všichni návšt vníci nakupovat nejr z-
n jší výrobky na jarmarku tradi ních emesel a upomínkové p edm ty.  
 
Ovace a velký aplaus doprovázely vystoupení talentovaného zp váka z Ostrova 
nad Oslavou Martina Sedláka a jeho skupiny. Ženskou ást publika nadchly nej-
slavn jší muzikálové melodie v podání len  Divadla Slune nice Brno. Bonbóny 
a konfety, které shazovali piloti z letadel místního leteckého klubu, a zábavné 
hry v ece a jejím okolí naplnily radostí nejmenší návšt vníky. Vrcholem dru-
hého dne oslav byla dv  zábavná vystoupení len  skupiny historického a scé-
nického šermu Memento mori z Uherského Ostrohu a jejich strhující fakírská 
oh ová šou zakon ila sobotní program slavností. 
 
Oficiální oslavy prob hly v ned li a byly zahájeny mší svatou, dále následoval 
slavnostní pr vod na h bitov a k pomníku padlých spojený s položením v nc . 
V kulturním dom  si mohli návšt vníci oslav prohlédnout výstavy zachycující  
historii m styse a innost místních spolk .  Na výletišti vystoupily d ti z místní 
mate ské a základní školy, tane níci a zp váci. D tem op t zp íjemnily horké 
odpoledne zábavné hry a sout že, skákací hrad a ukázky SDH Ostrov nad Osla-
vou. Po celý den hrála divák m Venkovská kapela. Vrcholem oslav byl jedine -
ný koncert hudební skupiny Hradiš an se sólisty Ji ím Pavlicou a Alicí Holubo-
vou.  
 
Nadšené ovace stovek divák  a radostí rozzá ené o i d tí byly po adatel m 
nejkrásn jší odm nou.  
 

Jolana Smy ková, Kv ta Što ková 
 
Fotografie z oslav naleznete na webových stránkách m styse. Výb r z nich pak 
i na dalších stranách Zpravodaje. 
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Kulturní výbor informuje 
 

OSLAVY 650. VÝRO Í PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OSTROV  
 
Touto cestou bych cht la ješt  jednou velice pod kovat len m kulturního 
výboru a výboru pro volný as d tí, místním spolk m, zam stnanc m m styse 
a všem ostatním, kte í se podíleli na p íprav  a samotném pr b hu našich 
ervencových oslav, bez jejichž pomoci by se oslavy jen t žko poda ilo 

realizovat.  
p edsedkyn  kulturního výboru Kv ta Što ková 

 
Upozor ujeme všechny spoluob any, že na ú adu m styse je možno objednat 
DVD s videonahrávkou našich oslav (pátek 3.7 až ned le 5.7.). Cena za jedno 
DVD iní 100,- K . Dále jsou na ú adu m styse k prodeji upomínkové p edm ty 
– p epis kroniky, p llitry a hrne ky se znakem Ostrova, pohlednice atd. 
 
 

VÝRO Í KONCE DRUHÉ SV TOVÉ VÁLKY 
 

Dne 8. kv tna uplynulo 70 let, kdy skon ila 2. sv tová válka. Památku jejím 
ob tem uctili - starostka m styse, dv  lenky kulturního výboru a dva 
spoluob ané, položením kytic k pomník m padlých u školy. 
 
 

VÍTÁNÍ OB ÁNK  
 

V ned li 28. ervna ve 13 hodin se v zasedací místnosti hasi ské zbrojnice 
kulturní výbor op t uspo ádal tradi ní „vítání ob ánk “. Tentokrát to byla dv  
d v ata a 5 chlapc , které jejich rodi e položili do naší starobylé kolébky. 
Nové ob ánky: 
 
• Samantu SOU KOVOU,  
• Petra ADAMA,  
• Kristýnu HOMOLOVOU,  
• Ji ího ŠIKULU,  
• Davida NAVRÁTILA, 
• Lukáše KLÍMU a 
• Františka ŠTO KA. 
 
slavnostn  p ivítala starostka paní Dana Homolková a za kulturní výbor Eliška 
Šidlová. 
 
D kujeme všem rodi m, kte í p ijali naše pozvání a této malé slavnosti se 
zú astnili. Pod kování pat í také žák m základní školy i jejich u itelkám, jako 
vždy, za hezký kulturní program.  
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 

Významná životní jubilea oslavili tito naši spoluob ané: 
 

 v dubnu - paní Bohuslava BRUNSTOVÁ a pan Vladimír HAVELKA 
 v kv tnu - paní Emilie VESELÁ, paní Milada KOVÁ OVÁ a paní Olga 

ŠÍMOVÁ ze Suk  
 v ervnu - paní Anna HUMLÍ KOVÁ a paní R žena FIALOVÁ 
 v ervenci - paní Ludmila FIALOVÁ 
 v srpnu – paní Marie Marková a paní Marie Tr ková ze Suk   
 v zá í – paní Marie Svítilová, paní Marie Vávrová, pan Václav Vávra, 

paní Ludmila Humlí ková a paní Marie Filipová z Ostrova nad Oslavou 
 v íjnu slaví jubileum paní Bohumila KOSTELENCOVÁ 

  
  
Dne 12. ervna si p ipomn li manželé Marie a František KADEROVI, že práv  
p ed p l stoletím se konal jejich svatební ob ad. 
 

Do dalších let p ejeme všem našim milým oslavenc m p edevším pevné zdraví, vše 
nejlepší, spokojenost a pohodu. 

 
 
 

POSLEDNÍ ROZLOU ENÍ 
 

 Dne 1. kv tna 2015 jsme se v kostele Navštívení Panny Marie v Oby tov  
rozlou ili s panem Vladimírem ŠÍMOU ze Suk . 

 
 Dne 7. kv tna jsme se ve smute ní síni na místním h bitov  rozlou ili 

s paní Boženou KASALOVOU. 
 

 Dne 18. ervence se ve smute ní síni na místním h bitov  konalo 
poslední rozlou ení se zesnulou paní Alžb tou PELIKÁNOVOU. 

 
 Dne 6. zá í se v našem kostele sv. Jakuba konalo poslední rozlou ení 

s panem Karlem KOSTELENCEM. 
 

 Dne 12. zá í se v našem kostele sv. Jakuba konalo poslední rozlou ení 
s panem Emilem INWALDEM. 

 
Ješt  jednou up ímnou soustrast všem poz stalým 

 
 
 
 

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

6



Školní okénko 
 
1. zá í zahájila již tradi n  školní rok paní starostka Dana Homolková. P ivítala 
10 nových žák  do prvního ro níku a pop ála hodn  trp livosti jim, jejich 
rodi m i paní u itelce.  
 
Když jsme se trochu rozkoukali 
po prázdninách a prv á ci si 
zvykli na nové prost edí a 
spolužáky, vyrazili jsme do 
ekologického st ediska Baliny u 
Velkého Mezi í í nau it se n co 
o bramborách.  
 
Upekli jsme si bramborové 
placky, zjistili n co o historii 
brambor i o tom, jak se 
brambory p stují a vyzkoušeli si i bramborovou štafetu s kole kem. Krásn  
nám k tomu svítilo sluní ko. 
 
 

Dalším báje ným programem, 
který nás m l tentokrát nau it 
n co o papíru, byla výprava do 
Hlinska v echách, kde jsme se 
dozv d li na co psali naši 
p edkové, z eho se papír 
skládá, vyrobili si vzorek svého 
vlastního papíru a papírové 
origami.  
 
Ani tentokrát nás po así 

nezklamalo a den jsme si skv le užili. Exkurzi jsme završili prohlídkou 
chaloupek zvenku i zevnit  a poslechem vypráv ní o život  v nich.  
 
 
Každoro n  jsme se také vypravili do Ž áru nad Sázavou na dopravní h išt , 
abychom se nau ili pravidla silni ního provozu a cítili se mezi auty, chodci i 
ostatními koly bezpe n ji. Žáci 4. ro níku se p ipravovali na jaro, kdy budou 
skládat zkoušky na cyklistický idi ský pr kaz.   
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Z mate ské školy 
 

REKONSTRUKCE V M  
 
V m sících ervenec a srpen 2015 prob hla v mate ské škole rekonstrukce 
d tských  sociálních za ízení – WC, dále vymalování interiéru školky a položení 
nových podlahových krytin.  
 
Obci se poda ilo na rekonstrukci toalet a 
vým nu podlahových krytin získat dotaci, 
která byla použita na polovi ní úhradu 
náklad  s tím spojených. Druhou polovinu 
rekonstrukce a vymalování financoval 
z izovatel. Tímto jim moc d kujeme.  
 
Naše velké pod kování pat í také všem 
ochotným tatínk m, kte í nám p išli 
pomoc p i oprav  pískoviš  a stavb  nové 
terasy na spodní zahrad . 
 
V íme, že se nové prost edí d tem líbí a že zde jsou a budou spokojené. 
 
 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í 
 
V rámci 650. výro í založení obce Ostrov nad Oslavou se v naší mate ské škole 
konal den otev ených dve í. Všichni návšt vníci si mohli prohlédnout fotografie 
jednotlivých ro ník  od roku 1947 až po ty nyn jší.  
 
Sou ástí byl také jarmark s výrobky d tí z Mš, jejichž zakoupením jste p isp li 
na nákup terárií pro naše šneky a strašilky  
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SDH informuje 
 
Tento rok pro náš sbor za al p ípravou voz  na masopustní pr vod obcí. P ed 
konáním tohoto pr vodu se uskute nil tradi ní maškarní ples. 
 
Za átkem m síce dubna jsme za ali s pracemi na výletišti, kde byla položena 
zámková dlažba, postavena pergola, nový plot a vym n ny všechny dve e na 
budov  výletišt .  
 
1. kv tna byla postavena Májka a 13. ervna byla pokácena.   
 
13. ervna se konala v Hamrech n. S. okrsková sout ž. Náš sbor nasadil jedno 
družstvo muž  a žen. Ob  družstva obsadila 2. místo.  
 
První ervencový víkend se uskute nily oslavy 650-ti let naší obce. SDH se 
aktivn  ú astnil na po ádání t chto oslav, které se p evážn  konaly v areálu 
výletišt .  
 
12. zá í se jsme se zú astnili Memoriálu Jana D ínka, na kterém naše družstva 
muž  obsadila 13. a 17. místo. Družstvo žen skon ilo páté.  
 
Zásahová jednotka v tomto roce prozatím zasahovala u 10 mimo ádných 
událostí. 
 
Více informací o d ní v SDH naleznete na www.sdhostrovno.ic.cz. 
 

          Jan K íž ml.  
 
 

TJ Sokol Ostrov nad Oslavou 
 
Zve všechny ženy na pravidelné cvi ení jógy zam ené na odstran ní bolestí 
šíje a zad a protažení zkrácených svalových partií pod vedením lektorky Evy 
Wasserbauerové.  
 
Cvi ení se koná každou st edu 16,30 – 18,00 hod. v kulturním dom . 
 
 

Klub babi ek 
 
Každé 1. úterý v m síci v zasedací místnosti obecního ú adu. 
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Skautský oddíl Ješt rky 
 
Ve dnech 1.- 4. ervence 2015 se uskute nil první skautský tábor. Protože byl 
první a byly s námi i p edškoláci, jeli jsme jen na ty i dny a blízko - na Kuklík.  
 
 

M li jsme pestrý program - 
dokon ili jsme v rámci 
celotáborové hry naše 
celoro ní potkávání s 
Knihou džunglí, skoro 
všechny d ti propadly 
kouzlu vy ezávání, hráli 
jsme týmové hry, zdobili 
trika, zhotovovali opi í 
masky, pozorovali m síc, 
hráli a zpívali s kytarou a 
klarinetem.  
 
Nejv tší vášní bylo zcela 
ur it  brouzdání potokem.  

 
Nejsiln jším okamžikem pak bylo skládání slibu malých skautík . Slibu, ve 
kterém se zavazovali, že se budou snažit být dobrým "vl etem své sme ky". 
Abychom tak skon ili v duchu Knihy džunglí.  
 
Od zá í 2015 pokra ujeme v další innosti. Tentokrát jsme jako motto pro 
hraní, tvo ení a hlavn  poznávání zvolili severoamerické indiány. A zm nou je, 
že za ínáme pracovat se staršími a mladšími zvláš , a koliv v rámci jedné 
sch zky. Díky tomuto rozhodnutí jsme rozší ili po et d tí na 20 - 9 starších 
(druhá až tvrtá t ída) a 11 mladších (5 - 7 let).  
 

Za tým vedoucích Iva a Petr Kratochvílovi, Dana Bartáková, Ji í Tlustý 
 
 
 

CHYSTÁME PRO VÁS 
 
Dne 5.12. se v kulturním dom  uskute ní Váno ní jarmark s rukod lnými 
dílni kami a Mikulášská besídka. Bližší informace budou k dispozici v pr b hu 
listopadu. 
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Oslavy 650. výro í Ostrova na fotografiích
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Foto: Zdenka Jelínková, Zden k Pálka, Ji í Tlustý
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Událo se … 
Vzhledem k tomu, že bylo p edcházející íslo Zpravodaje v nováno z velké 
ásti programu Oslav 650. výro í první písemné zmínky o Ostrov , p inášíme 

nyní rekapitulaci událostí, na které se nedostalo.  
 

D TSKÝ DEN V ZOO LEŠNÁ 
 
Dne 6.6. 2015 se konal zájezd do ZOO Lešná ve Zlín . Zájezdu se zú astnilo 88 
výletník .  
 
Velikým lákadlem této ZOO je krmení rejnok . Ti odvážliví z nás si krmení 
vyzkoušeli. I p es veliké horko jsme si výlet užili a t šíme se na další.  
 
P ed za átkem akce jsme se domluvili na malou sout ž o "Nej foto" vystaveno 
ve výv sce na autobusové zastávce. Zú astnilo se 19 d tí a v sou asné dob  
známe i vít ze! Jsou jím všichni zú astn ní, vzhledem k velmi vyrovnaným 
hlas m. Momentáln  nejbližší setkání v tšiny d tí bude na karnevale a tam 
p edáme všem sout žícím d tem dortík!!! 

Valerie Pelikánová 
 

ZÁJEZD – FLORIA KROM ÍŽ 
 
V sobotu 2.kv tna 2015 jsme jeli na celostátní zahrádká skou výstavu - Floria 
Krom íž. Letošní ro ník byl 39. Zde jsme strávili p íjemné 4 hodiny a pak 
jsme pokra ovali na prohlídku nov  zrekonstruované Kv tné zahrady 
v Krom íži. Zájezdu se zú astnilo 30 lidí.  

Zájezd zaplatila obec Ostrov nad Oslavou, které tímto d kujeme. 
Jana Tlustá 
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PÁLENÍ AROD JNIC 
 
V letošním roce jsme poprvé po n kolika letech obnovili tradici „Pálení 
arod jnic“. 

 
Akce se konala za hasi skou zbrojnicí od 18 hodin. Po ádala ji mládež z naší 
vesnice (spolek založen Valerii Pelikánovou v letošním roce, v sou asné dob  
má cca 15 len  – ve v kovém rozsahu 15 až 20 let) a za podpory obecního 
ú adu. 
 
Ú ast  byla velmi bohatá - akci navštívili ob ané všech v kových kategorii, což 
nás jako po adatelé velmi pot šilo. Nejv tší radost z pálení m li samoz ejm  
d ti.  
 
Mládežníci si pro n  nachystali 
AROD JNICI, malý ohe  na opékání 

párk , sout že a ob erstvení. 
 
Bezchybný podpal arod jnice zajistili 
lenové Dobrovolného svazu hasi , 

kte í bedliv  pozorovali i další pr b h 
pálení oh . Dosp lým návšt vník m 
na záv r akce zahrál na kytaru velmi 
p kn  Ji í Tlustý. 
 
Myslím , že se poda ilo znovu vzk ísit 
tuto jarní tradici a mám velkou 
radost, že i p es nep íznivou 
p edpov  se po así vyda ilo a všichni 
jsme se p íjemn  pobavili 
 
Výd lek z ob erstvení bude použit na 
sportovní aktivity našich mládežník . 
 
 
Velké pod kování pat í:  

 Obecnímu ú adu za podporu  
 Mládežník m za aktivní p ístup  
 Našim hasi m za precizní pohled nad akcí 
 Panu Petrlíkovi za technickou pomoc p i stav ní arod jnice 
 Ji ímu Tlustému za doprovod na kytaru  

                                                                            
 
    

             
Za Výbor pro volný as d tí  Valerie Pelikánová 
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DIVADELNÍ P EDSTAVENÍ 
 
V ned li 26. dubna 2015 se v kulturním dom  sešli malí i velcí na divadelní vy-
stoupení áry, máry, legrace – arod jnickém programu divadla Netratrdlo. 
P išlo  59 lidí, z toho 21 dosp lých a 38 d tí. ekalo na n  tení kouzelnické 
pohádky, kouzelnické vystoupení, kde si d ti mohly vyzkoušet arování a také 
tvo ivá dílni ka, v rámci které si s arod jkou Agátou a arod jem Velebínem 
vyrobily kouzelnické rekvizity. D kujeme obci za úhradu náklad  na p edsta-
vení. 

Jana Tlustá 
 

 
SB R ODPADU KOLEM EKY 

 
Šest velkých pytl  plných plastu, skla a dalšího dopadu vysbírali dobrovolníci 
na b ezích eky Oslavy protékající Ostrovem. P tadvacet d tí, zejména len  
skautského oddílu, spole n  s rodi i vy istilo v pond lí 20. dubna 2015 oba 
b ehy Oslavy na území m styse v délce jednoho a p l kilometru. Od k ižovatky 
silnic na Bohdalec a Oby tov až k lávce pod h bitovem.  
 

 
 
Iniciátorem akce byla MAS Havlí k v kraj, jíž je Ostrov nad Oslavou lenem. O 
odvoz sesbíraného odpadu se postaralo Povodí Moravy, které také všechny 
ú astníky vybavilo ochrannými pom ckami. Odpadem z b eh  eky se naplnily 
t í pytle plast , dva sm sného odpadu a jeden pytel plný skla. 
 
 
 

Ji í Tlustý 
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Úsp šný vstup hokejist  do Vesnické ligy 
HC Ostrovu se v 16. ro níku VHL od za átku da í, vyhrál všechny ty i utkání a 
v derby dokonce op t porazil mužstvo Bohdalce.  

OSTROV – BUKOV 4:0 

Zhodnocení Martina Dostála: „První t etina nám vyšla nad o ekávání a do poloviny 
zápasu bylo o výsledku rozhodnuto.“ 

Branky a nahrávky: Jurek 2, F ukal, Kment (Buchta, Pav. Burian, Petr Burian, Du-
pal, F ukal). Rozhod í: Fiksa, Hájek. Vylou ení: 4:4. Bez využití 0:0. V oslabení: 
1:0. Diváci: 15. T etiny: 2:0, 2:0, 0:0. Nejlepší hrá : P. Suchý. 

V. LOSENICE – OSTROV 4:9 

Zhodnocení Martina Dostála: „První t etina nám vyšla nad o ekávání a do poloviny 
zápasu bylo o výsledku rozhodnuto.“ 

Branky a nahrávky: Z. Prokš 3, M. Ková  2, P. Jurek, K. Kment, J. N mec, J. Tlus-
tý (P. Burian 2, M. Dostál, K. Kment, I. Dupal, P. Gregar, P. Jurek, M. Ková , Z. 
Prokš). Rozhod í: Hájek, Fiksa. Vylou ení: 0:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Divá-
ci: 10. T etiny: 0:3, 1:4, 3:2. Nejlepší hrá : Z. Prokš. 

OSTROV – VESELÍ KO 7:5 

Zhodnocení Ivo Dupala: „V divácky atraktivním utkání jsme byli o kousek lepší a 
zasloužen  jsme vyhráli dvougólovým rozdílem.“ 

Branky a nahrávky: Kment 3, Z. Gregar 2, Dostál, N mec (Ková  4, F ukal 3, P. 
Gregar, Kment, Prokš). Rozhod í: Fiksa, Hájek. Vylou ení: 3:4. Využití: 1:0. V 
oslabení: 0:2. Diváci: 63. T etiny: 2:1, 3:3, 2:1. Nejlepší hrá : R. F ukal  

OSTROV – BOHDALEC 5:3 

Zhodnocení Ivo Dupala: „Ve vyrovnaném zápase jsme byli š astn jší v zakon ení a 
díky našemu gólmanovi jsme p estáli i záv re ný tlak soupe e ve t etí t etin . 
Zápas jsme dotáhli ke kýženému vít zství i p es fyzickou hru nervózního Bohdalce 
hrani ící se surovostí.“ 

Branky a nahrávky: Buchta 2, F ukal, N mec, Prokš (Dostál 2, Buchta, Gregar Z., 
Prokš).  Vylou ení: 7:9, navíc Petr Burian (Ostrov) 5 min. + DKU. Využití: 2:2. Di-
váci: 82. T etiny: 3:2, 2:1, 0:0. Nejlepší hrá : P. Suchý.  

Více informací o sout ži v etn  nové tipovací sout že naleznete na webových 
stránkách www.vesnickaliga.cz nebo ve Ž árském Deníku. Vít zové tipovací sou-
t že vyhrají vstupenky do bazénu nebo na utkání ž árských hokejist . 
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Tabulka po 4. kole (základní ást) 

 Po adí po et výhry remízy prohry Skóre body 
 1. Ostrov 4 4 0 0 25 : 12 8 
2. Bohdalec 4 3 0 1 24 : 7  6 
3. Sv tnov 3 3 0 0 16 : 6  6 
4. Vatín  4 1 3 0 12 : 9  5 
5. Rudolec 4 2 1 1   9 : 7  5 
6. Píse né 4 2 1 1   9 : 7  5 
7. P ibyslav 4 2 1 1 15 : 15 5 
8. Veselí ko 4 2 0 2 19 : 10 4 
9. Slavkovice 4 2 0 2 16 : 14 4 

10. e ice 4 1 2 1 14 : 12 4 
11. Škrdlovice 4 2 0 2 15 : 15 4 
12. Zn tínek 4 1 1 2 13 : 16 3 
13. Pavlov 4 0 2 2 12 : 18 2 
14. V. Losenice 4 1 0 3 13 : 32 2 
15. Nová Ves 3 0 1 2   5 : 9  1 
16. Olešná 3 0 0 3   2 : 16 0 
17. Bukov 3 0 0 3   3 : 15 0 

Karel Daniel 

 
Další sporty 

 
STOLNÍ TENIS 

 
Stolní tenis v Sokolu Ostrov nad Oslavou 
byl založen v roce 1953. Od roku 1963 
hraje nep etržit  v krajských nebo 
okresních sout žích. V lo ském roce, tj. 
ro ník 2014-2015, skon ilo naše 
družstvo na velmi p kném druhém 
míst  za vít zem okresního p eboru OP 
I oddílem ST Velké Mezi í í.  V této 
sout ži startovalo 10 družstev - jedná 
se o nejvyšší registrovanou sout ž 
organizovanou okresním svazem ve 
Ž á e nad Sázavou. 
 
 V letošním ro níku, tj. ro ník 2015-2016, se bude náš oddíl op t ú astnit 
sout že OP I. K prvnímu utkání zajíždí k soupe i do Sokola Rove né, a to 18. 10. 
2015. V dalším kole si zahraje náš oddíl  v domácím prost edí s družstvem TK 
Oslavice. Mistrovská utkání hraje naše družstvo vždy v kulturním dom , a to 
v ned li v 9 hodin. Sout ž je dlouhodobá, hraná dvoukolov , tzn., že s každým 
soupe em hraje naše družstvo v domácím prost edí a následná odveta je hrána 
u soupe e. Sout ž kon í v b eznu roku 2016. Náš oddíl TJ Sokol Ostrov nad 
Oslavou pat í v rámci eské obce sokolské ( OS) do Havlí kovy župy.  

18



  
 
Dne 12. 9. 2015 se konaly 
p ebory  OS veterán , kde 
bylo  zastoupeno 42 žup z celé 
republiky. Za Havlí kovu župu 
se p eboru zú astnil Stanislav 
Kozel z oddílu Sokol Ostrov 
nad Oslavou, který tento 
turnaj vyhrál a stal se 
p eborníkem veterán  OS pro 
rok 2015.  
 
 

Za oddíl stolního tenisu Ostrov nad Oslavou Stanislav Kozel 
 

TENIS 
V okresním p eboru neregistrovaných tenist  skon il tým Ostrova nad Oslavou 
t etí. V podstat  jen gemy ze vzájemných utkání s Deblínem a Št pánovicemi 
jej d lily od lepšího umíst ní. Sout ž s devíti ú astníky se hraje jednokolov  
od jara do podzimu. 
 

MINITENIS 
 
Další sezonu mají za sebou ostrovské tenisové nad je. Pod vedením zkušeného 
trenéra Iva Fialy. V letošním roce se nov  zapojily i nejmladší d ti ve v ku 4 - 
6 let. Pro ty byly tréninky obohaceny i o spoustu her a sout ží. P es zimu 
mohou zájemci jezdit trénovat do Nového M sta do t locvi ny na St edisku. 
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Zpravodaj vydává Obecní úřad městyse Ostrov nad Oslavou

pro občany Ostrova nad Oslavou a místní části Suky

podzim 2015

Další číslo Zpravodaje vyjde v prosinci 2015. 

Své příspěvky můžete zasílat na obec@tiscali.cz nebo smyckova.jolana@gmail.com, 
event. dodat v písemné verzi na obecní úřad.


