pro obce Ostrov nad Oslavou a Suky
podzim 2015

Informace obecního úĥadu
Vážení spoluobĆané,
V roce 2015 schválilo zastupitelstvo pĥíspĕvek místním organizacím:
x TJ Sokol Ostrov nad Oslavou ve výši 25 000,- KĆ
x HC Ostrov nad Oslavou ve výši 25 000,- KĆ
x Mĕstys Ostrov nad Oslavou pĥispĕl Ćástkou 6 000,- nestátní neziskové
organizaci Portimo, o. p. s., která pomáhá obĆanĭm, kteĥí se dostali do
složité životní situace. Obecnĕ prospĕšná spoleĆnost Portimo zajišīuje
nízkoprahové zaĥízení pro dĕti a mládež EZOP, obĆanskou poradnu,
osobní asistenci dospĕlým lidem, kteĥí mají sníženou nebo omezenou
sobĕstaĆnost, sociálnĕ aktivizaĆní služby pro rodiny s dĕtmi a dále
poskytuje ranou péĆi pro postižené dĕti. Kontaktní údaje: tel.:566 615
217, e-mail: portimo@portimo.cz, více informací získáte na
www.portimo.cz.
x Domácímu hospici VysoĆina Nové Mĕsto na Moravĕ byl poskytnut
pĥíspĕvek ve výši 5 000,- KĆ, jehož hlavní službou je domácí hospicová
péĆe. Kontaktní údaje: tel.: 566615196, e-mail:info@hhv.cz a
internetové stránky www.hhv.cz.
x Domácí hospicovou službu nabízí také Oblastní charita ŽĐár nad Sázavou,
která poskytuje péĆi osobám v terminálním stádiu. Jedná se o komplexní
službu zahrnující zdravotní i sociální péĆi, ale také duchovní a
psychologickou podporu. Mĕstys Ostrov nad Oslavou tomuto zaĥízení
pĥispĕl Ćástkou 5000,- KĆ. Kontaktní údaje - tel.: 566 626 040, e-mail:
zdar@charita.cz, www.zdar.charita.cz
x Zastupitelé v záĥí schválili také pĥíspĕvek ve výši 1000,- KĆ Lince dĭvĕry
STĤED, která pomáhá lidem v nároĆných situacích již osmým rokem. Na
LD STĤED mĭže telefonovat každý, kdo se cítí osamĕlý, zažívá rodinné
nebo partnerské problémy, tĕžké životní období, je nemocný nebo se cítí
ohrožen. Provozní hodiny jsou dennĕ 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 ąeskoslovenska
Dne 28. ĥíjna 1918 zahájila v Ženevĕ delegace Národního výboru vedená Karlem Kramáĥem jednání s pĥedstavitelem protirakouského zahraniĆního odboje
Edvardem Benešem o vytvoĥení a podobĕ samostatného Ćeskoslovenského státu, vzniklého na základĕ versailleského míru a dlouhodobých jednání T. G. Masaryka v USA.
Podmínky, které pĥijaly poražené státy, obsahovaly i uznání autonomie národĭ
Rakousko-Uherska, které si Ćeský lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato
zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, pĥi nichž lid jásal v ulicích
a niĆil symboly Rakousko-Uherska. Na veĆer téhož dne vydal Národní výbor
první zákon, zákon o zĥízení samostatného státu Ćeskoslovenského, a poté bylo
ještĕ zveĥejnĕno provolání Národního výboru "Lide Ćeskoslovenský. Tvĭj odvĕký sen se stal skutkem ..." Pod obĕma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiĥí Stĥíbrný, Vavro Šrobár a František Soukup - pozdĕji zvaní
"Muži 28. ĥíjna". Prvním prezidentem byl zvolen T.G.Masaryk.
Tyto události si každoroĆnĕ pĥipomínáme položením vĕncĭ k pomníku padlých.
Ć
Jolana Smycková

Valerie Pelikánová je Živnostníkem roku
Živnostnice, která se 15 let zabývá výrobou a prodejem bylinných Ćajĭ a sirupĭ. Odborná porota ji
vybrala ze 448 firem a živnostníkĭ z nejrĭznĕjších
oborĭ. Vítĕzka jubilejního desátého roĆníku postupuje do celorepublikového finále, v nĕmž bude reprezentovat kraj VysoĆina.
Valerie Pelikánová dodává své výrobky do sítĕ zdravých výživ, lékáren, potravin, školních jídelen a spolupracuje s cateringovými agenturami i s vĕhlasným
léĆitelem.
Díky spokojeným zákazníkĭm se paní Pelikánové dostalo i ĥady ocenĕní, mj. v
loğském roce v soutĕži Regionální potraviny kraje VysoĆina za Ćaj Jarní oĆista.
Blahopĥejeme a pĥejeme mnoho spokojených zákazníkĭ.
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Oslavy 650. výroĆí první písemné zmínky
O víkendu 3. - 5. Ćervence se v Ostrovĕ nad Oslavou konaly na výletišti místního SDH Oslavy 650. výroĆí první písemné zmínky. Týmy Ćlenĭ SDH Ostrov n.O.,
HC Ostrov n. O., TJ Sokol Ostrov n. O., dĕtí organizujících zábavné odpoledne
a nĕkterých Ćlenĭ zastupitelstva spojily své síly a v prĭbĕhu tĥí extrémnĕ horkých letních dnĭ vytvoĥily úžasné zázemí pro poĥádání oslav.
Na páteĆní taneĆní zábavu v doprovodu hudební skupiny 4 Sýkorky navázal pestrý sobotní program. Pro malé dĕti pĥedvedlo svoje 60minutové pohádkové
pĥedstavení brnĕnské divadlo Netratrdlo, vĕtší diváky upoutalo vystoupení Ćlenĭ parkour a freerunningového sportovního oddílu Strenght of Motion ze ŽĐáru
nad Sázavou. Po celé odpoledne mohli všichni návštĕvníci nakupovat nejrĭznĕjší výrobky na jarmarku tradiĆních ĥemesel a upomínkové pĥedmĕty.
Ovace a velký aplaus doprovázely vystoupení talentovaného zpĕváka z Ostrova
nad Oslavou Martina Sedláka a jeho skupiny. Ženskou Ćást publika nadchly nejslavnĕjší muzikálové melodie v podání Ćlenĭ Divadla SluneĆnice Brno. Bonbóny
a konfety, které shazovali piloti z letadel místního leteckého klubu, a zábavné
hry v ĥece a jejím okolí naplnily radostí nejmenší návštĕvníky. Vrcholem druhého dne oslav byla dvĕ zábavná vystoupení Ćlenĭ skupiny historického a scénického šermu Memento mori z Uherského Ostrohu a jejich strhující fakírská
ohğová šou zakonĆila sobotní program slavností.
Oficiální oslavy probĕhly v nedĕli a byly zahájeny mší svatou, dále následoval
slavnostní prĭvod na hĥbitov a k pomníku padlých spojený s položením vĕncĭ.
V kulturním domĕ si mohli návštĕvníci oslav prohlédnout výstavy zachycující
historii mĕstyse a Ćinnost místních spolkĭ. Na výletišti vystoupily dĕti z místní
mateĥské a základní školy, taneĆníci a zpĕváci. Dĕtem opĕt zpĥíjemnily horké
odpoledne zábavné hry a soutĕže, skákací hrad a ukázky SDH Ostrov nad Oslavou. Po celý den hrála divákĭm Venkovská kapela. Vrcholem oslav byl jedineĆný koncert hudební skupiny Hradišīan se sólisty Jiĥím Pavlicou a Alicí Holubovou.
Nadšené ovace stovek divákĭ a radostí rozzáĥené oĆi dĕtí byly poĥadatelĭm
nejkrásnĕjší odmĕnou.
Jolana SmyĆková, Kvĕta ŠtoĆková

Fotografie z oslav naleznete na webových stránkách mĕstyse. Výbĕr z nich pak
i na dalších stranách Zpravodaje.
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Kulturní výbor informuje
OSLAVY 650. VÝROąÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OSTROVĔ
Touto cestou bych chtĕla ještĕ jednou velice podĕkovat Ćlenĭm kulturního
výboru a výboru pro volný Ćas dĕtí, místním spolkĭm, zamĕstnancĭm mĕstyse
a všem ostatním, kteĥí se podíleli na pĥípravĕ a samotném prĭbĕhu našich
Ćervencových oslav, bez jejichž pomoci by se oslavy jen tĕžko podaĥilo
realizovat.
pĥedsedkynĕ kulturního výboru Kvĕta ŠtoĆková

Upozorğujeme všechny spoluobĆany, že na úĥadu mĕstyse je možno objednat
DVD s videonahrávkou našich oslav (pátek 3.7 až nedĕle 5.7.). Cena za jedno
DVD Ćiní 100,- KĆ. Dále jsou na úĥadu mĕstyse k prodeji upomínkové pĥedmĕty
– pĥepis kroniky, pĭllitry a hrneĆky se znakem Ostrova, pohlednice atd.

VÝROąÍ KONCE DRUHÉ SVĔTOVÉ VÁLKY
Dne 8. kvĕtna uplynulo 70 let, kdy skonĆila 2. svĕtová válka. Památku jejím
obĕtem uctili - starostka mĕstyse, dvĕ Ćlenky kulturního výboru a dva
spoluobĆané, položením kytic k pomníkĭm padlých u školy.

VÍTÁNÍ OBąÁNKĬ
V nedĕli 28. Ćervna ve 13 hodin se v zasedací místnosti hasiĆské zbrojnice
kulturní výbor opĕt uspoĥádal tradiĆní „vítání obĆánkĭ“. Tentokrát to byla dvĕ
dĕvĆata a 5 chlapcĭ, které jejich rodiĆe položili do naší starobylé kolébky.
Nové obĆánky:
•
•
•
•
•
•
•

Samantu SOUąKOVOU,
Petra ADAMA,
Kristýnu HOMOLOVOU,
Jiĥího ŠIKULU,
Davida NAVRÁTILA,
Lukáše KLÍMU a
Františka ŠTOąKA.

slavnostnĕ pĥivítala starostka paní Dana Homolková a za kulturní výbor Eliška
Šidlová.
Dĕkujeme všem rodiĆĭm, kteĥí pĥijali naše pozvání a této malé slavnosti se
zúĆastnili. Podĕkování patĥí také žákĭm základní školy i jejich uĆitelkám, jako
vždy, za hezký kulturní program.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Významná životní jubilea oslavili tito naši spoluobĆané:
x v dubnu - paní Bohuslava BRUNSTOVÁ a pan Vladimír HAVELKA
x v kvĕtnu - paní Emilie VESELÁ, paní Milada KOVÁĤOVÁ a paní Olga
ŠÍMOVÁ ze Sukĭ
x v Ćervnu - paní Anna HUMLÍąKOVÁ a paní Rĭžena FIALOVÁ
x v Ćervenci - paní Ludmila FIALOVÁ
x v srpnu – paní Marie Marková a paní Marie TrĆková ze Sukĭ
x v záĥí – paní Marie Svítilová, paní Marie Vávrová, pan Václav Vávra,
paní Ludmila HumlíĆková a paní Marie Filipová z Ostrova nad Oslavou
x v ĥíjnu slaví jubileum paní Bohumila KOSTELENCOVÁ
Dne 12. Ćervna si pĥipomnĕli manželé Marie a František KADEROVI, že právĕ
pĥed pĭl stoletím se konal jejich svatební obĥad.
Do dalších let pĥejeme všem našim milým oslavencĭm pĥedevším pevné zdraví, vše
nejlepší, spokojenost a pohodu.

POSLEDNÍ ROZLOUąENÍ
x Dne 1. kvĕtna 2015 jsme se v kostele Navštívení Panny Marie v ObyĆtovĕ
rozlouĆili s panem Vladimírem ŠÍMOU ze Sukĭ.
x Dne 7. kvĕtna jsme se ve smuteĆní síni na místním hĥbitovĕ rozlouĆili
s paní Boženou KASALOVOU.
x Dne 18. ąervence se ve smuteĆní síni na místním hĥbitovĕ konalo
poslední rozlouĆení se zesnulou paní Alžbĕtou PELIKÁNOVOU.
x Dne 6. záĥí se v našem kostele sv. Jakuba konalo poslední rozlouĆení
s panem Karlem KOSTELENCEM.
x Dne 12. záĥí se v našem kostele sv. Jakuba konalo poslední rozlouĆení
s panem Emilem INWALDEM.
Ještĕ jednou upĥímnou soustrast všem pozĭstalým

Za kulturní výbor pĥipravili: Kvĕta ŠtoĆková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo
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Školní okénko
1. záĥí zahájila již tradiĆnĕ školní rok paní starostka Dana Homolková. Pĥivítala
10 nových žákĭ do prvního roĆníku a popĥála hodnĕ trpĕlivosti jim, jejich
rodiĆĭm i paní uĆitelce.
Když jsme se trochu rozkoukali
po prázdninách a prvğáĆci si
zvykli na nové prostĥedí a
spolužáky, vyrazili jsme do
ekologického stĥediska Baliny u
Velkého MeziĥíĆí nauĆit se nĕco
o bramborách.
Upekli jsme si bramborové
placky, zjistili nĕco o historii
brambor i o tom, jak se
brambory pĕstují a vyzkoušeli si i bramborovou štafetu s koleĆkem. Krásnĕ
nám k tomu svítilo sluníĆko.
Dalším bájeĆným programem,
který nás mĕl tentokrát nauĆit
nĕco o papíru, byla výprava do
Hlinska v ąechách, kde jsme se
dozvĕdĕli na co psali naši
pĥedkové, z Ćeho se papír
skládá, vyrobili si vzorek svého
vlastního papíru a papírové
origami.
Ani
tentokrát
nás
poĆasí
nezklamalo a den jsme si skvĕle užili. Exkurzi jsme završili prohlídkou
chaloupek zvenku i zevnitĥ a poslechem vyprávĕní o životĕ v nich.
KaždoroĆnĕ jsme se také vypravili do ŽĐáru nad Sázavou na dopravní hĥištĕ,
abychom se nauĆili pravidla silniĆního provozu a cítili se mezi auty, chodci i
ostatními koly bezpeĆnĕji. Žáci 4. roĆníku se pĥipravovali na jaro, kdy budou
skládat zkoušky na cyklistický ĥidiĆský prĭkaz.
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Z mateĥské školy
REKONSTRUKCE V MĦ
V mĕsících Ćervenec a srpen 2015 probĕhla v mateĥské škole rekonstrukce
dĕtských sociálních zaĥízení – WC, dále vymalování interiéru školky a položení
nových podlahových krytin.
Obci se podaĥilo na rekonstrukci toalet a
výmĕnu podlahových krytin získat dotaci,
která byla použita na poloviĆní úhradu
nákladĭ s tím spojených. Druhou polovinu
rekonstrukce a vymalování financoval
zĥizovatel. Tímto jim moc dĕkujeme.
Naše velké podĕkování patĥí také všem
ochotným tatínkĭm, kteĥí nám pĥišli
pomoc pĥi opravĕ pískovišī a stavbĕ nové
terasy na spodní zahradĕ.
Vĕĥíme, že se nové prostĥedí dĕtem líbí a že zde jsou a budou spokojené.

DEN OTEVĤENÝCH DVEĤÍ
V rámci 650. výroĆí založení obce Ostrov nad Oslavou se v naší mateĥské škole
konal den otevĥených dveĥí. Všichni návštĕvníci si mohli prohlédnout fotografie
jednotlivých roĆníkĭ od roku 1947 až po ty nynĕjší.
SouĆástí byl také jarmark s výrobky dĕtí z Mš, jejichž zakoupením jste pĥispĕli
na nákup terárií pro naše šneky a strašilky

8

SDH informuje
Tento rok pro náš sbor zaĆal pĥípravou vozĭ na masopustní prĭvod obcí. Pĥed
konáním tohoto prĭvodu se uskuteĆnil tradiĆní maškarní ples.
ZaĆátkem mĕsíce dubna jsme zaĆali s pracemi na výletišti, kde byla položena
zámková dlažba, postavena pergola, nový plot a vymĕnĕny všechny dveĥe na
budovĕ výletištĕ.
1. kvĕtna byla postavena Májka a 13. Ćervna byla pokácena.
13. Ćervna se konala v Hamrech n. S. okrsková soutĕž. Náš sbor nasadil jedno
družstvo mužĭ a žen. Obĕ družstva obsadila 2. místo.
První Ćervencový víkend se uskuteĆnily oslavy 650-ti let naší obce. SDH se
aktivnĕ úĆastnil na poĥádání tĕchto oslav, které se pĥevážnĕ konaly v areálu
výletištĕ.
12. záĥí se jsme se zúĆastnili Memoriálu Jana Dĥínka, na kterém naše družstva
mužĭ obsadila 13. a 17. místo. Družstvo žen skonĆilo páté.
Zásahová jednotka v tomto roce prozatím zasahovala u 10 mimoĥádných
událostí.
Více informací o dĕní v SDH naleznete na www.sdhostrovno.ic.cz.
Jan Kĥíž ml.

TJ Sokol Ostrov nad Oslavou
Zve všechny ženy na pravidelné cviĆení jógy zamĕĥené na odstranĕní bolestí
šíje a zad a protažení zkrácených svalových partií pod vedením lektorky Evy
Wasserbauerové.
CviĆení se koná každou stĥedu 16,30 – 18,00 hod. v kulturním domĕ.

Klub babiĆek
Každé 1. úterý v mĕsíci v zasedací místnosti obecního úĥadu.
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Skautský oddíl Ještĕrky
Ve dnech 1.- 4. Ćervence 2015 se uskuteĆnil první skautský tábor. Protože byl
první a byly s námi i pĥedškoláci, jeli jsme jen na Ćtyĥi dny a blízko - na Kuklík.
Mĕli jsme pestrý program dokonĆili jsme v rámci
celotáborové hry naše
celoroĆní
potkávání
s
Knihou
džunglí,
skoro
všechny
dĕti
propadly
kouzlu vyĥezávání, hráli
jsme týmové hry, zdobili
trika, zhotovovali opiĆí
masky, pozorovali mĕsíc,
hráli a zpívali s kytarou a
klarinetem.
Nejvĕtší vášní bylo zcela
urĆitĕ brouzdání potokem.
Nejsilnĕjším okamžikem pak bylo skládání slibu malých skautíkĭ. Slibu, ve
kterém se zavazovali, že se budou snažit být dobrým "vlĆetem své smeĆky".
Abychom tak skonĆili v duchu Knihy džunglí.
Od záĥí 2015 pokraĆujeme v další Ćinnosti. Tentokrát jsme jako motto pro
hraní, tvoĥení a hlavnĕ poznávání zvolili severoamerické indiány. A zmĕnou je,
že zaĆínáme pracovat se staršími a mladšími zvlášī, aĆkoliv v rámci jedné
schĭzky. Díky tomuto rozhodnutí jsme rozšíĥili poĆet dĕtí na 20 - 9 starších
(druhá až Ćtvrtá tĥída) a 11 mladších (5 - 7 let).
Za tým vedoucích Iva a Petr Kratochvílovi, Dana Bartáková, Jiĥí Tlustý

CHYSTÁME PRO VÁS
Dne 5.12. se v kulturním domĕ uskuteĆní VánoĆní jarmark s rukodĕlnými
dílniĆkami a Mikulášská besídka. Bližší informace budou k dispozici v prĭbĕhu
listopadu.
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Oslavy 650. výroĆí Ostrova na fotografiích
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Foto: Zdenka Jelínková, Zdenĕk Pálka, Jiĥí Tlustý
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Událo se …
Vzhledem k tomu, že bylo pĥedcházející Ćíslo Zpravodaje vĕnováno z velké
Ćásti programu Oslav 650. výroĆí první písemné zmínky o Ostrovĕ, pĥinášíme
nyní rekapitulaci událostí, na které se nedostalo.

DĔTSKÝ DEN V ZOO LEŠNÁ
Dne 6.6. 2015 se konal zájezd do ZOO Lešná ve Zlínĕ. Zájezdu se zúĆastnilo 88
výletníkĭ.
Velikým lákadlem této ZOO je krmení rejnokĭ. Ti odvážliví z nás si krmení
vyzkoušeli. I pĥes veliké horko jsme si výlet užili a tĕšíme se na další.
Pĥed zaĆátkem akce jsme se domluvili na malou soutĕž o "Nej foto" vystaveno
ve vývĕsce na autobusové zastávce. ZúĆastnilo se 19 dĕtí a v souĆasné dobĕ
známe i vítĕze! Jsou jím všichni zúĆastnĕní, vzhledem k velmi vyrovnaným
hlasĭm. Momentálnĕ nejbližší setkání vĕtšiny dĕtí bude na karnevale a tam
pĥedáme všem soutĕžícím dĕtem dortík!!!
Valerie Pelikánová

ZÁJEZD – FLORIA KROMĔĤÍŽ
V sobotu 2.kvĕtna 2015 jsme jeli na celostátní zahrádkáĥskou výstavu - Floria
Kromĕĥíž. Letošní roĆník byl 39. Zde jsme strávili pĥíjemné 4 hodiny a pak
jsme pokraĆovali na prohlídku novĕ zrekonstruované Kvĕtné zahrady
v Kromĕĥíži. Zájezdu se zúĆastnilo 30 lidí.

Zájezd zaplatila obec Ostrov nad Oslavou, které tímto dĕkujeme.
Jana Tlustá
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PÁLENÍ ąARODĔJNIC
V letošním roce jsme poprvé po nĕkolika letech obnovili tradici „Pálení
Ćarodĕjnic“.
Akce se konala za hasiĆskou zbrojnicí od 18 hodin. Poĥádala ji mládež z naší
vesnice (spolek založen Valerii Pelikánovou v letošním roce, v souĆasné dobĕ
má cca 15 Ćlenĭ – ve vĕkovém rozsahu 15 až 20 let) a za podpory obecního
úĥadu.
ÚĆast byla velmi bohatá - akci navštívili obĆané všech vĕkových kategorii, což
nás jako poĥadatelé velmi potĕšilo. Nejvĕtší radost z pálení mĕli samozĥejmĕ
dĕti.
Mládežníci si pro nĕ nachystali
ąARODĔJNICI, malý oheğ na opékání
párkĭ, soutĕže a obĆerstvení.
Bezchybný podpal Ćarodĕjnice zajistili
Ćlenové Dobrovolného svazu hasiĆĭ,
kteĥí bedlivĕ pozorovali i další prĭbĕh
pálení ohğĭ. Dospĕlým návštĕvníkĭm
na závĕr akce zahrál na kytaru velmi
pĕknĕ Jiĥí Tlustý.
Myslím , že se podaĥilo znovu vzkĥísit
tuto jarní tradici a mám velkou
radost, že i pĥes nepĥíznivou
pĥedpovĕĐ se poĆasí vydaĥilo a všichni
jsme se pĥíjemnĕ pobavili
Výdĕlek z obĆerstvení bude použit na
sportovní aktivity našich mládežníkĭ.
Velké podĕkování patĥí:
x Obecnímu úĥadu za podporu
x Mládežníkĭm za aktivní pĥístup
x Našim hasiĆĭm za precizní pohled nad akcí
x Panu Petrlíkovi za technickou pomoc pĥi stavĕní Ćarodĕjnice
x Jiĥímu Tlustému za doprovod na kytaru

Za Výbor pro volný Ćas dĕtí Valerie Pelikánová

15

DIVADELNÍ PĤEDSTAVENÍ
V nedĕli 26. dubna 2015 se v kulturním domĕ sešli malí i velcí na divadelní vystoupení ąáry, máry, legrace – Ćarodĕjnickém programu divadla Netratrdlo.
Pĥišlo 59 lidí, z toho 21 dospĕlých a 38 dĕtí. ąekalo na nĕ Ćtení kouzelnické
pohádky, kouzelnické vystoupení, kde si dĕti mohly vyzkoušet Ćarování a také
tvoĥivá dílniĆka, v rámci které si s Ćarodĕjkou Agátou a Ćarodĕjem Velebínem
vyrobily kouzelnické rekvizity. Dĕkujeme obci za úhradu nákladĭ na pĥedstavení.
Jana Tlustá

SBĔR ODPADU KOLEM ĤEKY
Šest velkých pytlĭ plných plastu, skla a dalšího dopadu vysbírali dobrovolníci
na bĥezích ĥeky Oslavy protékající Ostrovem. Pĕtadvacet dĕtí, zejména Ćlenĭ
skautského oddílu, spoleĆnĕ s rodiĆi vyĆistilo v pondĕlí 20. dubna 2015 oba
bĥehy Oslavy na území mĕstyse v délce jednoho a pĭl kilometru. Od kĥižovatky
silnic na Bohdalec a ObyĆtov až k lávce pod hĥbitovem.

Iniciátorem akce byla MAS HavlíĆkĭv kraj, jíž je Ostrov nad Oslavou Ćlenem. O
odvoz sesbíraného odpadu se postaralo Povodí Moravy, které také všechny
úĆastníky vybavilo ochrannými pomĭckami. Odpadem z bĥehĭ ĥeky se naplnily
tĥí pytle plastĭ, dva smĕsného odpadu a jeden pytel plný skla.

Jiĥí Tlustý
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Úspĕšný vstup hokejistĭ do Vesnické ligy
HC Ostrovu se v 16. roĆníku VHL od zaĆátku daĥí, vyhrál všechny Ćtyĥi utkání a
v derby dokonce opĕt porazil mužstvo Bohdalce.
OSTROV – BUKOV 4:0
Zhodnocení Martina Dostála: „První tĥetina nám vyšla nad oĆekávání a do poloviny
zápasu bylo o výsledku rozhodnuto.“
Branky a nahrávky: Jurek 2, Fğukal, Kment (Buchta, Pav. Burian, Petr Burian, Dupal, Fğukal). RozhodĆí: Fiksa, Hájek. VylouĆení: 4:4. Bez využití 0:0. V oslabení:
1:0. Diváci: 15. Tĥetiny: 2:0, 2:0, 0:0. Nejlepší hráĆ: P. Suchý.
V. LOSENICE – OSTROV 4:9
Zhodnocení Martina Dostála: „První tĥetina nám vyšla nad oĆekávání a do poloviny
zápasu bylo o výsledku rozhodnuto.“
Branky a nahrávky: Z. Prokš 3, M. Kováĥ 2, P. Jurek, K. Kment, J. Nĕmec, J. Tlustý (P. Burian 2, M. Dostál, K. Kment, I. Dupal, P. Gregar, P. Jurek, M. Kováĥ, Z.
Prokš). RozhodĆí: Hájek, Fiksa. VylouĆení: 0:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 10. Tĥetiny: 0:3, 1:4, 3:2. Nejlepší hráĆ: Z. Prokš.
OSTROV – VESELÍąKO 7:5
Zhodnocení Ivo Dupala: „V divácky atraktivním utkání jsme byli o kousek lepší a
zaslouženĕ jsme vyhráli dvougólovým rozdílem.“
Branky a nahrávky: Kment 3, Z. Gregar 2, Dostál, Nĕmec (Kováĥ 4, Fğukal 3, P.
Gregar, Kment, Prokš). RozhodĆí: Fiksa, Hájek. VylouĆení: 3:4. Využití: 1:0. V
oslabení: 0:2. Diváci: 63. Tĥetiny: 2:1, 3:3, 2:1. Nejlepší hráĆ: R. Fğukal
OSTROV – BOHDALEC 5:3
Zhodnocení Ivo Dupala: „Ve vyrovnaném zápase jsme byli šīastnĕjší v zakonĆení a
díky našemu gólmanovi jsme pĥestáli i závĕreĆný tlak soupeĥe ve tĥetí tĥetinĕ.
Zápas jsme dotáhli ke kýženému vítĕzství i pĥes fyzickou hru nervózního Bohdalce
hraniĆící se surovostí.“
Branky a nahrávky: Buchta 2, Fğukal, Nĕmec, Prokš (Dostál 2, Buchta, Gregar Z.,
Prokš). VylouĆení: 7:9, navíc Petr Burian (Ostrov) 5 min. + DKU. Využití: 2:2. Diváci: 82. Tĥetiny: 3:2, 2:1, 0:0. Nejlepší hráĆ: P. Suchý.
Více informací o soutĕži vĆetnĕ nové tipovací soutĕže naleznete na webových
stránkách www.vesnickaliga.cz nebo ve ŽĐárském Deníku. Vítĕzové tipovací soutĕže vyhrají vstupenky do bazénu nebo na utkání žĐárských hokejistĭ.
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Tabulka po 4. kole (základní Ćást)
PoĜadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ostrov
Bohdalec
Svďtnov
Vatín
Rudolec
PíseĀné
PĢibyslav
VeselíĀko
Slavkovice
ġeĀice
Škrdlovice
Znďtínek
Pavlov
V. Losenice
Nová Ves
Olešná
Bukov

poþet výhry remízy prohry
Skóre
Ĥ 4
4
0
0
25 : 12

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

3
3
1
2
2
2
2
2
1
2
1
0
1
0
0
0

0
0
3
1
1
1
0
0
2
0
1
2
0
1
0
0

1
0
0
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
2
3
3

24
16
12
9
9
15
19
16
14
15
13
12
13
5
2
3

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
6
9
7
7
15
10
14
12
15
16
18
32
9
16
15

body

8
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
0
0

Karel Daniel

Další sporty
STOLNÍ TENIS
Stolní tenis v Sokolu Ostrov nad Oslavou
byl založen v roce 1953. Od roku 1963
hraje nepĥetržitĕ v krajských nebo
okresních soutĕžích. V loğském roce, tj.
roĆník
2014-2015,
skonĆilo
naše
družstvo na velmi pĕkném druhém
místĕ za vítĕzem okresního pĥeboru OP
I oddílem ST Velké MeziĥíĆí. V této
soutĕži startovalo 10 družstev - jedná
se o nejvyšší registrovanou soutĕž
organizovanou okresním svazem ve
ŽĐáĥe nad Sázavou.
V letošním roĆníku, tj. roĆník 2015-2016, se bude náš oddíl opĕt úĆastnit
soutĕže OP I. K prvnímu utkání zajíždí k soupeĥi do Sokola RoveĆné, a to 18. 10.
2015. V dalším kole si zahraje náš oddíl v domácím prostĥedí s družstvem TK
Oslavice. Mistrovská utkání hraje naše družstvo vždy v kulturním domĕ, a to
v nedĕli v 9 hodin. Soutĕž je dlouhodobá, hraná dvoukolovĕ, tzn., že s každým
soupeĥem hraje naše družstvo v domácím prostĥedí a následná odveta je hrána
u soupeĥe. Soutĕž konĆí v bĥeznu roku 2016. Náš oddíl TJ Sokol Ostrov nad
Oslavou patĥí v rámci ąeské obce sokolské (ąOS) do HavlíĆkovy župy.
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Dne 12. 9. 2015 se konaly
pĥebory ąOS veteránĭ, kde
bylo zastoupeno 42 žup z celé
republiky. Za HavlíĆkovu župu
se pĥeboru zúĆastnil Stanislav
Kozel z oddílu Sokol Ostrov
nad Oslavou, který tento
turnaj vyhrál a stal se
pĥeborníkem veteránĭ ąOS pro
rok 2015.
Za oddíl stolního tenisu Ostrov nad Oslavou Stanislav Kozel

TENIS
V okresním pĥeboru neregistrovaných tenistĭ skonĆil tým Ostrova nad Oslavou
tĥetí. V podstatĕ jen gemy ze vzájemných utkání s Deblínem a Štĕpánovicemi
jej dĕlily od lepšího umístĕní. Soutĕž s devíti úĆastníky se hraje jednokolovĕ
od jara do podzimu.
MINITENIS
Další sezonu mají za sebou ostrovské tenisové nadĕje. Pod vedením zkušeného
trenéra Iva Fialy. V letošním roce se novĕ zapojily i nejmladší dĕti ve vĕku 4 6 let. Pro ty byly tréninky obohaceny i o spoustu her a soutĕží. Pĥes zimu
mohou zájemci jezdit trénovat do Nového Mĕsta do tĕlocviĆny na Stĥedisku.
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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.

