
Zpravodaj pro Městys Ostrov nad Oslavou
 a místní část Suky



Informace obecního ú adu  
 
Vážení spoluob ané, 
 
V pond lí 14. 12. 2015 na ve ejném zasedání schválilo zastupitelstvo rozpo et 
m styse na rok 2016 a výhled rozpo tu na rok 2018. 
 
Rozpo ty jsou vyrovnané, p íjmy na rok 2016 ve výši 10 272 700 K , výdaje 10 
272 700 K  budou hlavn  použity na provoz celé obce, p ísp vkových organizací, 
na projektové dokumentace, na provoz istírny odpadních vod a ve ejného 
vodovodu. 
 
Výhled rozpo tu na rok 2018 - p íjmy 12 914 500 K , výdaje 12 914 500 K . 
 

DOTACE 
 
V letošním roce m stys získal dotace z Kraje Vyso ina a Programu obnovy venkova 
ve výši 266 681,00 K : 
 

 dotace na bioodpady - 13 249,00 K  
 dotace na oslavy m styse - 79 233,00 K  
 dotace na zásahovou jednotku JPO III - 48 700,00 K  
 dotace na opravy lina a soc. za ízení v MŠ - 104 000,00 K  
 dotace na sport. innost a výchovu v ZŠ - 21 499,00 K  

 
ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

 
Dne 18. prosince 2015 byla provedena kolaudace istírny odpadních vod a odpadní 
kanalizace. Stavba byla zahájena 17. b ezna 2014, hlavním dodavatelem byla 
firma AQUASYS  Ž ár nad Sázavou a VHS Bohemia Ž ár nad Sázavou. 
 
Na tuto akci jsme získali celkovou dotaci ve výši 97 244 000,00 K  z programu 
Ministerstva zem d lství.  Celkové stavební náklady inily 121 986 228,00 K , z 
toho m stys zaplatil 24 742 228,00 K . Další náklady (stavební dozor, projekty, 
pronájmy komunikací, archeologický pr zkum, bezpe nost práce, vykoupení 
pozemk  pod OV), které hradil m stys, inily 3 343 912,00 K . 
 
 
Veškeré náklady hradil m stys ze svého rozpo tu, nemáme žádnou p j ku ani 
úv r. 
 
V sou asné dob  je napojeno cca 190 domácností z 325 .p.  
 

VÝŠE POPLATK  PRO ROK 2016 
 
Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2016 je 380,00 K /ob an 
a rok. Splatnost: 1. splátka do 30. kv tna 2016, 2. splátka do 30. zá í 2016. 
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Poplatek ze ps  1. pes 200,00 K ., 2. a další pes 300,00 K . Splatnost: do 31. 
b ezna 2016.    
 
Vodné na rok 2016 bylo schváleno ve výši 30,00 K /m3.  
 

STO NÉ 
 
rodinné domy, rekrea ní objekty, chalupy : 
 

 odb r vody pouze z ve ejného vodovodu - sto né bude fakturováno podle 
vodom ru na vodovodní p ípojce z ve ejného vodovodu 
 

 odb r vody z ve ejného vodovodu i možnost odb ru vody z jiného zdroje 
(studny, vrty, skupinový vodovod) bez vodom ru - sto né bude fakturováno 
paušálem 

 
 odb r vody z ve ejného vodovodu i možnost odb ru vody z jiného zdroje 

(studny, vrty, skupinový vodovod) s vodom rem - sto né bude fakturováno 
sou tem vodom ru na vodovodní p ípojce z ve ejného vodovodu a 
vodom ru na vlastním zdroji odb ratele (studny,vrty, skupinový vodovod) 

 
provozovny, budovy v majetku m styse, bytové domy:  

 sto né bude fakturováno podle vodom ru na vodovodní p ípojce z 
ve ejného vodovodu 

  
cena sto ného (podle vodom ru) ve výši 30,00 K  s DPH/m3 
cena sto ného paušálem ve výši 1050,00 K  s DPH/1 osoba a rok. Výše sto ného 
je ur eno na základ  sm rného ísla ro ní spot eby 35 m3/1 osoba a rok.  
 
Sm rná ísla jsou ur ena vyhláškou .428/2001 Sb. 
 
nemovitosti, které nejsou napojeny na odpadní kanalizaci a mají jímku na 
vyvážení, budou dokládat likvidaci odpadu 
 
Pokud vlastník nemovitosti napojí do deš ové kanalizace p epad z jímky, septiku, 
z koupelny nebo kuchyn , bude toto považováni jako porušení zákona o 
vypoušt ní odpadních vod a se zne iš ovatelem bude zahájeno správní ízení. 
 
Do splaškové kanalizace pro ve ejnou pot ebu nepat í: 

 biologický odpad, odpady z kuchy ských drti , v etn  zbytk  jídel, ovoce, 
zeleniny a dalších potravin (pat í do kompostér , p ípadn  do nádob na 
sm sný komunální odpad) 
 

 tuky, oleje, fritovací oleje z domácností 
 

 veškeré hygienické pot eby (nádoby na sm sný komunální odpad) 
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 chemikálie, staré barvy, edidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky 

neznámého p vodu, lepidla, zbytky istících prost edk , obsah baterií a 
ostatní nebezpe né látky, mazadla, oleje a ropné látky ( nebezpe ný 
odpad) 

 
 domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infek ní a karcinogenní látky 

(nebezpe ný odpad) 
 

 veškeré léky a lé iva (lékárna, nebezpe ný odpad) 
 

 odpadní vody z chlév , maštalí, volných stání pro dobytek apod.  
 

 napojení deš ové kanalizace 
 

 vypoušt ní vod z bazén  
 

 p e erpávání jímek na vyvážení a septik  
 

Oznamujeme ob an m, že b hem váno ních svátk  obdrží do schránky 
schválenou "Smlouvu o dodávce vody a o odvád ní odpadních vod" ve dvou 
vyhotoveních. Smlouvu musí každý vlastník nemovitosti vyplnit a jedno vyhotovení 
vrátit na ú ad m styse do 7. ledna 2016. Vzor Smlouvy bude umíst n na webových 
stránkách m styse. 
 
Ke smlouvám podá více informací pan Stan k ve st edu 6. ledna od 8:00 do 17:00 
hod. na ú ad  m styse, p ípadn  pom že ob an m s vypln ním smlouvy. 
 

ROZESÍLÁNÍ INFORMA NÍCH SMS A EMAIL  – p edb žný zájem 
 
Na žádost n kterých ob an  p ipravujeme rozesílaní informa ních SMS a e-mail . 
Pokud máte zájem o tuto službu, zašlete prosím svoji žádost na mailovou adresu 
obec.ostrov@tiscali.cz takto: 
 
P edm t: InfoZpravy 
Text: Mám zájem o zasílání informa ních zpráv formou SMS, e-mailu nebo SMS i 
e-mail (vyberte danou variantu, kterou preferujete).  Ing. M. K íž 

 
PROVOZNÍ DOBA Ú ADU M STYSE 

 
Oznamujeme ob an m, že od 28.12. do 31.12.2015 bude na ú ad  m styse 
zav eno. 
 

BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU ve Ž áru nad Sázavou 
 

 Pond lí 28. prosince od 12,45 h. do 14,45 h. Odjezd autobusu ve 12,15 h. 
 tvrtek 31. prosince od 9,00 h. do 11,00 h. Odjezd autobusu v 8,30 h. 
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Kulturní výbor informuje 
 

SETKÁNÍ RODÁK  
 

Vážení spoluob ané, kulturní výbor zvažuje v lét  p íštího roku uspo ádat 
„SETKÁNÍ OSTROVSKÝCH A SUCKÝCH RODÁK “. Aby bylo možno tuto akci 
uspo ádat, je pot eba sestavit seznam našich rodák  a na tyto získat kontakt. 
 
Abychom na n kterého z našich rodák  nezapomn li, dovolujeme si vás všechny 
požádat již nyní, abyste nám p edali kontakty na vás, vaše p íbuzné a známé, 
kte í z Ostrova nad Oslavou a Suk  pocházejí, tzn. V OSTROV  NAD OSLAVOU I 
NA SUKÁCH SE NARODILI NEBO ZDE M LI SVÉ PRVNÍ BYDLIŠT , abychom je na 
setkání rodák  mohli pozvat.  
 
Kontakty na rodáky prosím p edávejte prost ednictvím e-mailu: 
obec.ostrov@tiscali.cz nebo p ímo na ú adu m styse, a to v následující podob : 
 

 íslo popisné domu + jména, p íjmení, roky narození a p edevším sou asné 
adresy bydlišt  (p ípadn  i e-maily), všech žijících osob, které z tohoto 
domu pocházejí a které se v Ostrov  n. O. a na Sukách narodily nebo zde 
m ly své první bydlišt .  

 
OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU 

 
V p edve er 28. íjna - státního svátku, kdy si naše zem p ipomíná vznik 
samostatného eskoslovenského státu, lenky kulturního výboru paní Eliška 
Šidlová a paní Kv ta Što ková spolu se starostkou m styse paní Danou 
Homolkovou a místním ob anem položili v nce k pomník m padlých ostrovských 
spoluob an  p ed základní školou.  
 

SETKÁNÍ JUBILANT  A VŠECH OSTROVSKÝCH A SUCKÝCH OB AN   
NAROZENÝCH P ED ROKEM 1955 (V ETN )SETKÁNÍ RODÁK  

 
V sobotu 14. listopadu 2015 kulturní výbor M styse Ostrov nad Oslavou uspo ádal 
v místním kulturním dom  již tradi ní posezení jubilant  a všech ob an  Ostrova 
nad Oslavou a Suk  narozených p ed rokem 1955 (v etn ). Posezení se zú astnilo 
asi 100 ob an .  
 
V úvodu ve era si pro naše hosty p ipravili country vystoupení žá ci z místní 
základní školy. Následovala spole ná ve e e pro všechny pozvané a poté do 
pozdních ve erních hodin volná zábava se sklenkou dobrého vína.  
 
K tanci a poslechu našim jubilant m hrála po celý ve er již tradi n  kapela JK 
Band – Je a K íž a Pepa Karásek. O ob erstvení a pohodlí host  se starala 
starostka – paní Dana Homolková, p edsedkyn  kulturního výboru – paní Kv ta 
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Što ková, len zastupitelstva pan František B ezka, lenky kulturního výboru – 
paní Marie Svítilová a paní Eliška Šidlová, zam stnanci m styse paní Miroslava 
Simetingerová a paní Irena Svítilová a paní Dana Sou ková a sle na Michaela 
Homolková.  
 

D kujeme všem jubilant m, kte í p ijali naše pozvání a tradi ního posezení se 
zú astnili a již se t šíme na p íští rok. 

 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

 
P i p íležitosti svátku Svatého Mikuláše p ipravil kulturní výbor M styse Ostrov nad 
Oslavou pro žá ky místní mate ské a základní školy tradi ní mikulášskou nadílku. 
V letošním roce byl p ipraven rekordní po et balí k , a to 104. Z toho 52 balí k  
pro d ti ze školy a 52 balí k  pro d ti ze školky. 
 

VÍTÁNÍ OB ÁNK  
 

V ned li 7. listopadu ve 13 hodin 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 
ty i chlapci, které jejich rodi e položili do naší starobylé kolébky. Nové ob ánky: 

 Filipa JELÍNKA, 
 Annu DVO ÁKOVOU, 
 Tobiase RAPOUCHA,  
 Lukáše DUPALA, 
 Kate inu P ICHYSTALOVOU, 
 Marka VENCELIDESE, 

slavnostn  p ivítala starostka paní Dana Homolková a za kulturní výbor paní Kv ta 
Što ková.   
 

D kujeme všem rodi m, kte í p ijali naše pozvání a vítání ob ánk  se zú astnili. 
 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 

V listopadu paní Eliška Šidlová jménem kulturního výboru blahop ála panu Zde ku 
MÍCHALOVI a paní Anežce DVO ÁKOVÉ, na konci roku pop eje paní Ji in  
KUKE OVÉ. 
 
V ostrovské Knize s atk  bylo v roce 1965 zaznamenáno 12 s atk . P i emž 
padesát let spole ného života si v letošním roce p ipomn lo 8 manželských pár . 
Mezi nimi jsou i manželé: 

 Drahomíra a Miloslav JÁHNOVI, 
 Alena a Jan KUDÍLKOVI, 
 R žena a Ludvík PTÁ KOVI, 
 Eliška a Josef ŠIDLOVI, 
 Marie a Josef ORLOVI. 

 
Všem našim oslavenc m p ejeme do dalších let vše nejlepší, ze všeho nejvíc zdraví, 
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spokojenost a pohodu. 
POSLEDNÍ ROZLOU ENÍ 

 
 Dne 6. listopadu 2015 jsme se ve smute ní síni na Zelené ho e ve Ž á e nad 

Sázavou naposledy rozlou ili s naším zesnulým spoluob anem panem 
Františkem KADEROU. 
 

 Dne 16. prosince 2015 jsme se ve smute ní síni na místním h bitov  
naposledy rozlou ili s naší zesnulou spoluob ankou paní Alenou 
KADEROVOU. 
 

 
Ješt  jednou up ímnou soustrast všem poz stalým 

 
 

ST ÍPKY Z HISTORIE 
 
V dob  p edváno ního shonu, bych nám cht l p ipomenout n které potraviny, 
které spot ebovávali, nabízeli nebo prodávali naši p edkové v 17. století.  
 
Mimo základních poživatin se u nás používalo:  
 

 Máslo – ješt  nezpracované se po ítalo v množství míry na mázy a nazývali 
jej „putr“. Dále zpracované máslo, zbavené zbytk  tekutiny se prodávalo 
na libry a íkalo se mu „p epoušt né máslo“.  

 Omastek – hojn  se požívalo sádlo. Nap . v roce 1677 se obchodovalo v ce-
n  10,5 krejcar  za máz. Olej (neboli volej) se požíval ln ný nebo d ev ný 
(z vlašských o ech )  

 
 Cukr – byl pouze z dovozu a to t tinový. Jeho cena byla kolísavá a velmi vy-

soká. Za 1 libru se kupoval v rozmezí 25 – 35 krejcar .  
 

 Ryby – nej ast ji se konzumoval kapr, který byl d len na v tší a menší 
„brak“. Také se tehdy asto i udil. Další hojn  požívanou rybou byla štika. 
astým darem, i úplatkem vrchnosti a kn žím se nabízela „štíhlata“. Do-

váželi se slane ci tzv. „herynky“. Ty nebyly nijak levné. Jeden „herynek“ 
stál 3 krejcary a za tu cenu bylo už možné po ídit 1 ku e.  

 
 Raci – velmi levní a oblíbená potravina. Sezóna rak  za ínala v m síci dub-

nu a kon ila v zá í. Prodávali se na kopy (60 ks) v cen  4 krejcary za 1 ko-
pu. Lapkové a pytláci nic neplatili, ale byli potrestáni, když se nechali chy-
tit. 

 
 Ko ení – nedostatkovým a velmi cen ným byl šafrán. V obecních ú tech 

jsou uvád ny výdaje 3 krejcary za „1 lot“ (=16 g) pro pana fará e. Dále se 
používal pep , h ebí ek, muškátový kv t i o ech, zázvor, svatojánský 
chléb, paprika, sko ice, šalv j, známé byly i kapary. Nap . kmín nebyl teh-
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dy zmi ován. Pod názvem „bobky“ se asi jedná o bobkový list. 
 

 Maso – ast ji bylo konzumované maso hov zí než vep ové. Levn jší než ji-
ná masa, bylo skopové. Telecí a hov zí vnit nosti se vedly jako „osrdí“ (vo-
srdí).  

 
 Dr bež – nej ast ji se ke konzumaci p ipravovalo ku e, mén  husa a výji-

me n  kachna. Oblíbenou pochoutkou p ipravovanou v kuchyni byli holubi 
nebo holoubata. Velmi drahým jídlem tehdy byl krocan jinak zvaný „indián-
ská slepice“ a nebo dokonce morák.  

 
 Sýry – d laly se r zné syre ky a tvar žky. „Moud ík“ se íkalo ov ímu sýru.  

 
 Ocet – používal se vinný nebo pivní.  

 
 Zelenina – se spot ebovávala v podstat  jako dnes. Ve v tším množství se 

p stovalo zelí a k en, mén  esnek. Známé již byly okurky, salát, edkev i 
kedlubny. Tehdy se také va ila a pekla (blíže neur ená) epa.  

 
 Ovoce – se zde mnoho nep stovalo, spot ebovávala se jablka (syrová, pe-

ená i sušená). Již tehdy se objevovaly citróny (lemóny) erstvé nebo kva-
šené. 

  
 Žemle – v r. 1643 platila obec „za maso a žemle Mi kový co pot ikráte dala 

na soldáty“ (že by dnešní hamburgery?)  
 

 Perník – se prodával o jarmarcích a poutích. Ostrovský „Perníká “ dokonce 
vyráb l i kostelní svíce. Pekly se váno ní a velikono ní kolá e, které by 
nám snad dnes p ipomínaly chu  váno ky nebo mazance.  

 
 Houby – se jedly už od pradávna. Obec uvád la, mimo jiné ve svých výda-

jích „ok í  sušených hub“ našemu panu fará i o Vánocích. Jistý soused v 
Radostín  m l jarní desátek dodat na velkomezi í ský zámek „smrže“. Pod-
le doby dodání (b ezen – duben) se z ejm  jednalo o n který druh podob-
ného uchá e.  

 
 Alkohol – nemáme žádný písemný záznam o tom, že by se v Ostrov  vyrá-

b ly n jaké destiláty. 24. 10. 1643 se nachází zápis „koupeno z (B)Oobrový 
24 žejdlíky páleného soldát m dáno za n  2 Rýn 24 krej.“. Nakupovalo se i 
jinde. Cenu ur ovala kvalita pálenky a pohybovala se v rozmezí 10 až 20 
krejcar  za máz. Alkohol se dokonce podával i koním. V našich zápisech se 
objevuje od pradávna, jako „pálené, vinné pálené, moka pálenýho nebo 
ko alka“, rovn ž tak „s l, chlib a pivo“.  

 
Krásné Vánoce a zdraví v novém roce vám p eje kroniká  J. Šidlo. 
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T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 
V sobotu dne 9. 1. 2016 se v dopoledních hodinách v obcích Ostrov nad Oslavou, 
Suky a Laštovi ky uskute ní tradi ní T íkrálová sbírka.  
 

 
POZVÁNKY 

 
Dne 23. 1. 2016 po ádá místní ZŠ a MŠ v kulturním dom  v Ostrov  nad Oslavou 
tradi ní D TSKÝ KARNEVAL. 
 
 

ROZPIS BOHOSLUŽEB V PR B HU VÁNOC 
 

 Ostrov n. O. Oby tov 

 
Št drý den 24. 12. 15,30 hod. 

 
20,00 hod. 

 
Hod boží váno ní 25. 12. 8,15 hod. 

 
10,00 hod. 

 
svátek Sv. Št pána 26. 12. 8,15 hod. 

 
10,00 hod. 

 
Ned le 27. 12. 2015 8,15 hod. 

 
10,00 hod. 

 
Silvestr 31. 12. 2015 9,00 hod. 

 
8,00 hod. 

 
Nový rok 1. 1. 2016 8,15 hod. 

 
10,00 hod. 

 
 

 
 
 
Pokojné prožití Vánoc a do nového roku p edevším hodn  zdraví, spokojenosti a 
pohody vám všem p ejí lenové kulturního výboru. 
 

 
 

Za kulturní výbor p ipravili: Kv ta Što ková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo 
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Výbor pro volný as 
 
nadcházející as Vánoc nabízí ohlédnutí za uplynulým rokem.  Nov  vzniklý Výbor 
pro volný as d tí postupn  zm nil nejen název, ale i nápl  své práce. A naše 
p vodn  plánované aktivity jsme rozší ili o pár akcí pro dosp lé.  Nabízíme 
krátkou rekapitulaci: 
 

 14. 3. 2015  Pohádková vesni ka Podlesí 
 26. 4. 2015  Divadlo áry máry legrace 
 30. 4. 2015  Pálení arod jnic  
 2. 5. 2015  Jednodenní zájezd Floria Krom íž 
 6. 6. 2015  Jednodenní zájezd ZOO Lešná 
 3.-5.7.2015  Oslavy 650. výro í první písemné zmínky o Ostrov  

 
Podporované aktivity pro Klub babi ek 

 22.5.2015  Beseda MUDr. Martin Repko – Prevence bolestí zad  
 7.7.2015  Beseda s redaktorkou eského rozhlasu Andreou 

Kratochvílovou 
 
Podporované aktivity pro ZŠ Ostrov nad Oslavou 

 25.6.2015  Pasování na prv á ky – Mgr. Dita Kosová  
 

 
Zpravodaj m styse 12/2014, 4/2015, 10/2015, 12/2015 
 

POD KOVÁNÍ 
 
D kujeme zastupitelstvu, že nám rozpo tovým opat ením dvakrát vyšlo vst íc a 
navýšilo náš rozpo et pro rok 2015, nebo  nebylo lehké stanovit jej p edem. 

 
Velké pod kování za skv lé nápady a neutuchající pracovní nasazení pat í mým 
kolegyním a kolegovi – paní JAN  TLUSTÉ, VALERII PELIKÁNOVÉ, DAN  BARTÁKOVÉ 
a panu JI ÍMU TLUSTÉMU, bez nichž si práci pro d ti i dosp lé nedovedu 
p edstavit.  
 
Dále pat í náš spole ný dík len m TJ SOKOL Ostrov nad Oslavou, SDH Ostrov nad 
Oslavou, HC Ostrov nad Oslavou za podporu p i po ádání Oslav 650. výro í první 
písemné zmínky o Ostrov  a týmu, který se staral o zabezpe ení d tského 
odpoledne – Michalu SRNSKÉMU, Liboru SKRYJOVI, Ev  KOVTUNOVÉ, Zde ku 
MÍCHALOVI, Michaele SVOBODOVÉ, Ann  REPKOVÉ, Michalu REPKOVI, Petrovi a 
Ji ímu SMY KOVÝM.  
 
Pod kování pat í vedení obce a zam stnanc m obecního ú adu za vst ícný p ístup 
a podporu p i organizování našich aktivit. 

Jolana Smy ková 
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POZVÁNKY 
 
DIVADELNÍ P EDSTAVENÍ S DISKOTÉKOU  
 
27.12.2015 – 14.00 hod, Kulturní d m Ostrov nad Oslavou 
 
Na co se m žete t šit: 

 divadelní p edstavení v podání naší mládeže i malých d tí 
 zpívání u váno ního stromu v doprovodu varhan 
 d tská diskotéka 
 diskotéka pro -náctileté 
 ob erstvení 
 p íjemné posezení 

 
Všichni jste srde n  zváni!!!  
 

Za spolek Mladí svišti Valerie Pelikánová 
  
 
NÁVŠT VA HORÁCKÉHO DIVADLA JIHLAVA 
 
Informa ní sch zka 29.12.2015 - 16,30 hod,  KD Ostrov nad Oslavou 
 
Zjišt ní p edb žného zájmu, termín, doprava, cena.  
 
 
TANE NÍ ZÁBAVA – skupina Reflexy, Kulturní d m Ostrov nad Oslavou 
 
14.2.2016. 
 

Po ádá HC Ostrov nad Oslavou 
 
 
KONCERT - TRIO MARTINA SEDLÁKA, Kulturní d m Ostrov nad Oslavou 
 
27.2.2016 – 19.30 hod. 
 
Vstupné dobrovolné. 
 
 
 
KLUB BABI EK 
 
schází se každé první úterý v m síci v kulturním dom  Ostrov nad Oslavou ve 
13.00 hod.  
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Školní okénko 
 
Prevence je pro naši 
školu velmi d ležitá, 
proto jsme si pozvali 
lektory z Centra 
prevence ve Ž áru 
nad Sázavou a ti si pro 
nás p ipravili n kolik 
výukových program .  
 
První a t etí ro ník se 
nau il Táhnout za 
jeden provaz, druhý 
ro ník vyzrál nad 
strachem s programem 
Neboj se a tvrtý a pátý ro ník zjistil, jestli Chce být COOL?  
        
4. listopadu jsme jeli do DDM ve Ž á e nad Sázavou na další besedu manžel  
Motani, tentokrát o Thajsku. Krásné vypráv ní doložené fotkami i p edm ty 
p ivezenými z daleké cesty jsme si op t užili. 
 

 
 
Tak jako je již n kolik let krásným zvykem 
d tí ostrovské školy zazpívat, zarecitovat a 
také zahrát na flétny našim novorozeným 
ob ánk m, stává se pomalu tradicí i 
vystoupení country kroužku pro ostrovské 
seniory.  
 
 
Vítání ob ánk  prob hlo tentokrát v ned li 8. 
listopadu a vystoupení pro seniory v sobotu 
14. listopadu.  
       
 
V rytmu nilských bubn  jsme se ocitli pod 
vedením p. Svatavy Drlí kové 18. listopadu,  
kdy jsme se po Vypráv ní starého bubnu 
zkusili stát na chvíli kmenem afrických 
bubeník .   
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Mikuláše jsme oslavili s 
velkou parádou. Do masek 
se oblékli nejen žáci 
pátého ro níku, ale také 
bývalí žáci naší školy. Pro 
mladší d ti m li 
p ipravenou nadílku, 
sout že i n jaké ty rady, 
jak a v em se polepšit. A 
ty krásné loutky Mikuláš , 
ert  a and l  na Váno ní 

jarmark? Ty vyráb li žáci 
ze 4. a 5. ro níku.  
 
Nezapomn li jsme ani na sb r papíru. Jen nám tentokrát odvezla náklad firma 
ODAS. Nejlepší sb ra i budou odm n ni.   
 
 

Z mate ské školy 
 

BRAMBOROVÉ HRÁTKY 
Sedmého íjna bylo na školkové zahrad  veselo. D ti spole n  se svými rodi i 
prožili „bramborové„ odpoledne.  
 
Nejprve d ti o bramborách zazpívaly písni ky a p ednesly básni ky. Po vystoupení 
d tí následovaly hry, nejd íve spole né a poté na jednotlivých bramborových 
stanovištích. 
 

 
 
Nechyb ly ani dobroty, které p ipravili rodi e. Jeden by ne ekl, kolik pochoutek, 
slaných i sladkých, se dá  z brambor p ipravit. Vše bylo vynikající. Jako te ka na 
záv r bylo opékání párk . 
 
Po así nám p álo, všichni jsme si spole né odpoledne užili. 
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"Mikuláši, andílku, 
d kujeme za nadílku. 
 
A ty erte rohatý, 
klidn  z sta  za vraty. 
 
Celý rok jsme hodní byli 
v pokojí ku uklízeli. 
 
Ruce vždycky p ed jídlem 
umyjeme si mýdlem. 
 
Maminku svou nezlobíme, 
hned po Ve erní ku spíme." 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 

V pátek 4. prosince zavítal do naší MŠ Mikuláš s ertem a and lem. Všechny d ti 
byly plny o ekávání. 
 
N které z nich se malinko bály,  zda si je ertík neodnese, jiné d ti si byly jisté, 
že  se jim nic stát nem že, protože byly celý rok hodné. Bát se však nikdo 
nemusel, ve školce máme d ti hodné a n jaké malé zazlobení nevadí. 
 
D ti naši  návšt v  zazpívaly a p ednesly básni ky a Mikuláš s andílkem rozdali 
d tem  balí ek dobrot od M styse Ostrov nad Oslavou. A ertík? Ten jen tiše 
blekotal. 
 

 
 
 
 

ADVENTNÍ AS V MATE SKÉ ŠKOLE 
 
Už koncem listopadu jsme za ali s d tmi vyráb t dáre ky a váno ní p ání ka pro 
rodi e a zkoušet program na vystoupení u strome ku a v kulturním dom . D ti zde 
mohly rozvinout sv j recita ní, p vecký a pohybový talent a uplatnit kreativitu 
p i vyráb ní. 
 
 
Nejv tší p ípravy byly na besídku pro rodi e a nejen pro n . Pravideln  k nám 
chodí sourozenci d tí, babi ky a d de kové. Letos bylo naše vystoupení celé 
andílkové. V hezky nazdobené t íd  se sešlo hodn  host , židli ky byly obsazené 
do posledního místa. Tradi ní váno ní vystoupení se d tem moc povedlo, sklidily 
veliký potlesk. 
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" Za oknem sype se sn hová nadílka, 
záclony provoní anýz a vanilka, 
sváte ní koledy zpívají and lé, 
p ejem Vám Vánoce š astné a veselé 

 
 
Pro všechny bylo p ipraveno ob erstvení. Také rodi e se zapojili a upekli nám 
váno ní dobroty. Obsluhy se ochotn  ujaly naše paní kucha ky a jejich „sváte ní 
ovocný aj“ provon l celou školkou. Všichni odcházeli spokojeni s navozenou 
váno ní atmosférou. 
 
 

 
 
 
 
 
 

D ti a kolektiv Mate ské školy Ostrov nad Oslavou 
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SDH informuje 
Dne 11. 11. 2015 prob hlo nám tové cvi ení na D m klidného stá í v Novém 
Veselí. 
 
Úkolem zú astn ných jednotek byla likvidace požáru v koteln , evakuace 
domova, transport a ošet ení ran ných a ochrana okolních budov. 
 
Ú elem t chto cvi ení je vyzkoušet si zásah a spolupráci více jednotek u 
p ípadného požáru v t chto za ízení.  Prov ovací cvi ení probíhají minimáln  
jedenkrát za rok.  
 

 
 

 
CHYSTÁME PRO VÁS 

 
Vážení spoluob ané, 
cht li bychom Vás informovat o akcích, které chystáme na p íští rok: 
 

 23. 1. 2016 se uskute ní v KD maškarní ples. K tanci a poslechu zahraje JK 
BAND. 
 

 6. 2. 2016 projde naší obcí tradi ní masopustní pr vod, tentokrát s 
tématem „Divoký západ“.  

 
 5. 2016 bude postavena Máj. 

 
 V pátek 3. 6. 2016 prob hne kácení Máje s tane ním výletem 

 
 
Blíží se konec roku a proto bych Vám, vážení spoluob ané, cht l pop át hodn  
zdraví a úsp ch  do následujícího roku 2016. 
 

          Jan K íž ml.  
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Hokejist m by nem lo uniknout p edkolo play-off 
Po výborném vstupu do za átku sout že hokejisté HC Ostrova n kolikrát klopýtli, 
p esto by m li mít ú ast v p edkole zajišt nou. Šance mají i na p ímou ú ast 
v play-off, ale za p edpokladu, že by soupe i ve stejném postavení v tabulce za-
váhali.  
 
ŠKRDLOVICE – OSTROV 3:3 (5. kolo) 
Zhodnocení Martina Dostála (hrá , Ostrov): „P edvedená hra neodpovídala posta-
vení mužstev v tabulce, p esto si nakonec zasloužen  body rozd lila.“ 
Branky a nahrávky: Kment 2, Jurek (F ukal 3, Dupal, Ková ). Vylou ení: 5:4, navíc 
Z. Gregar DKU. Využití: 0:2. Diváci: 37. T etiny: 2:1, 1:1, 0:1. Nejlepší hrá : 
F ukal. 
 

E ICE – OSTROV 3:7 (7. kolo) 
Zhodnocení Iva Dupala (hrá , Ostrov): „V dnešním utkání jsme zvít zili p edevším 
díky vysoké efektivit  v zakon ení a výbornému výkonu Pavla Suchého v brán  a 
produktivit  Petra Jurka v útoku.“ 
Branky a nahrávky: Jurek 2, N mec 2, Buchta, Dostál, F ukal (Jurek 3, Ková  3, 
N mec, Prokš). Vylou ení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 11. T etiny: 2:5, 0:1, 1:1. 
Nejlepší hrá : Jurek. 
 
OSTROV – SLAVKOVICE 5:3 (8. kolo) 
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „V dnešním utkání jsme p sobili matn  a 
unaven . I p esto jsme dokázali urvat vít zství, ke kterému výrazn  p isp l svým 
výkonem Marian Ková .“ 
Branky a nahrávky: Ková  3, N mec, Prokš (Buchta, Pav. Burian, F ukal, N mec, 
Tlustý).Vylou ení: 2:2. Využití: 2:1. Diváci: 22. T etiny: 2:1, 2:1, 1:1. Nejlepší 
hrá : Ková . 
 
VATÍN – OSTOV 5:1 (9. kolo)   
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Vynikající výkon poprvé nastoupivšího 
Jardy Procházky jsme my ostatní znehodnotili tragickým výkonem, který by ne-
sta il ani na rybník. Bohužel jeden hrá  body sám neuhraje. Gratulujeme Vatínu k 
zaslouženému vít zství.“ 
Branky a nahrávky: Prokš (Kment). Vylou ení: 4:5. Bez využití. Diváci: 40. T eti-
ny: 1:0, 4:0, 0:1. Nejlepší hrá : Procházka. 
 
OSTROV – P IBYSLAV 2:7 (10. kolo) 
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Tragédie, jinak se náš výkon nazvat nedá. 
Hráli jsme p t minut a to na body sta it nem že. Snad ani nejde vybrat nejlepší-
ho hrá e, spíš nejmí  marného.“ 
Branky a nahrávky: Ková , N mec (Dostál, Z. Gregar, N mec). Vylou ení: 0:1. Bez 
využití. Diváci: 8. T etiny: 2:3, 0:2, 0:2. Nejlepší hrá : S. Pelikán. 
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RUDOLEC – OSTROV 1:2 (11. kolo) 
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Za dnešní bojovný výkon, který byl diame-
tráln  odlišný od minulého zápasu, jsme byli odm n ni výhrou. Soupe  musel být 
zoufalý z našeho branká e Pavla Suchého, který p edvád l neuv itelné zákroky 
ve stylu Dominika Haška.“ 
Branky a nahrávky: M. Dostál, R. F ukal (R. Buchta, J. N mec). Vylou ení: 6:5. 
Využití: 0:1.Oslabení: 1:0. Diváci: 78. T etiny: 0:1, 1:1, 0:0. Nejlepší hrá : Suchý. 
 
OSTROV – PÍSE NÉ 2:6 (12. kolo) 
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Bohužel jsme nenavázali na minulý zápas 
a op t jsme vlastní nemohoucností nechali soupe e zasloužen  zvít zit.“ 
Branky a nahrávky: F ukal, Jurek (Jurek). Vylou ení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 
0:1. Diváci: 38. T etiny: 0:0, 2:4, 0:2. Nejlepší hrá : P. Suchý. 
 
ZN TÍNEK – OSTROV 4:3 (13. kolo)    
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Dnes jsme soupe i vít zství vnutili svými 
individuálními chybami.“ 
Branky a nahrávky: Pa. Burian, Jurek, N mec (R. Buchta, Pa. Burian, Procházka). 
Vylou ení: 2:1. Diváci: 20. T etiny: 3:0, 0:3, 1:0. Nejlepší hrá : Procházka.  
 
OSTROV – PAVLOV 8:2 (14. kolo) 
Zhodnocení Ivo Dupala (hrá , Ostrov): „Dnes jsme byli o n co lepší než soupe  a 
kone n  jsme prom nili v tší množství šancí a zasloužen  jsme zvít zili.“ Branky 
a p ihrávky: Jurek 3, N mec 3, Ková , Prokš (Buchta 2, F ukal, Z. Gregar, Ková , 
Prokš). Vylou ení 0:0, Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 5 T etiny: 4:1, 2:1, 
2:0, Nejlepší hrá i: P. Jurek. 
 
Tabulka po 14. kole (základní ást) 

1. Sv tnov 13 13 0 0 88:30 26 
2. Bohdalec 13 10 1 2 61:22 21 
3. Zn tínek 14 10 1 3 69:35 21 
4. Vatín 13 7 4 2 59:43 18 
5. P ibyslav 13 8 1 4 71:45 17 
6. Rudolec 13 8 1 4 46:23 17 
7. Ostrov 13 8 1 4 58:46 17 
8. Škrdlovice 13 6 2 5 47:43 14 
9. e ice 13 6 2 5 51:52 14 
10. Píse né 14 6 2 6 43:53 14 
11. Veselí ko 13 5 0 8 69:42 10 
12. Slavkovice 13 4 1 8 49:50 9 
13. N.Ves 13 3 3 7 33:49 9 
14. Bukov 13 2 2 9 28:66 6 
15. Pavlov 14 1 4 9 27:66 6 
16. V.Losenice 13 2 1 10 34:82 5 
17. Olešná 13 0 0 13 25:111 0 

 
Karel Daniel 
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TJ Sokol Ostrov nad Oslavou 
Stolní tenisté TJ Sokol jsou v letošním roce op t ú astníky okresního p eboru I. 
t ídy,  což je nejvyšší registrovaná sout ž v rámci okresu Ž ár nad Sázavou. V 
této kategorii je 10 družstev, která spolu odehrají vždy jeden zápas v domácím 
prost edí a jedenkrát zajížd jí na stoly k soupe i. Uvedená sout ž byla zahájena 
18.10.2015 a její konec je naplánován na  6.3.2016.  
 
V sou asné dob  je odehrána polovina dlouhodobé sout že a naše družstvo 
figuruje na prvním míst . Sout žní zápasy našeho družstva jsou odehrávány v 
kulturním dom , za átek utkání je stanoven vždy  na 9.00 hod. V p iložené 
tabulce je uvedeno po adí družstev, po ty vyhraných a prohraných zápas , remízy 
a celkový po et získaných bod . 

VÝSLEDKY NAŠEHO DRUŽSTVA: 

 Rove né - Ostrov          9:9 
 Ostrov - Fryšava           12:6 
 V. Bíteš - Ostrov           5:13 
 N. Dvory - Ostrov         7:11   
 Ostrov - Ždár F           10:8    
 Oslavice - Ostrov          9:9 
 Ostrov - V. Mezi í í      14:4  
 N. M sto - Ostrov         8:10 

TABULKA (po první polovin  sout že): 

1. Ostrov nad Oslavou 8 6 2 0 0 88:56 22 

2. TJ Nové M sto na Morav  8 7 0 1 0 97:47 22 

3. TJ Ž ár nad Sázavou F 8 6 1 1 0 87:57 21 

4. TJ Sokol Rove né 8 5 1 2 0 95:49 19 

5. TJ Ž ár nad Sázavou E 8 4 0 4 0 84:60 16 

6. Stolní tenis Velké Mezi í í C 8 3 0 5 0 53:91 14 

7. TK Autocolor Oslavice 8 2 1 5 0 63:81 13 

8. SK Nové Dvory 8 2 0 6 0 52:92 12 

9. TJ Spartak Velká Bíteš 8 1 1 6 0 60:84 11 

10. TJ Fryšava 8 0 2 6 0 41:103 10 
 
 

S. Kozel 
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Pan farář František Koukal srdečně zve všechny občany na společné 

setkání a zpívání koled 24.12. 2015 v kostele sv.Jakuba v 23,30 hod.

Přejeme všem občanům klidné prožití svátků 
vánočních,  pohodu a zdraví do roku 2016.

Zpravodaj vydává Obecní úřad Městyse Ostrov nad Oslavou

pro občany Ostrova nad Oslavou a místní části Suky

zima 2015

Další číslo Zpravodaje vyjde v březnu 2016. 

Své příspěvky můžete zasílat na obec@tiscali.cz nebo smyckova.jolana@gmail.com, 

event. dodat v písemné verzi na obecní úřad.


