Zpravodaj pro Městys Ostrov nad Oslavou
a místní část Suky

Informace obecního úĥadu
Vážení spoluobĆané,
V pondĕlí 14. 12. 2015 na veĥejném zasedání schválilo zastupitelstvo rozpoĆet
mĕstyse na rok 2016 a výhled rozpoĆtu na rok 2018.
RozpoĆty jsou vyrovnané, pĥíjmy na rok 2016 ve výši 10 272 700 KĆ, výdaje 10
272 700 KĆ budou hlavnĕ použity na provoz celé obce, pĥíspĕvkových organizací,
na projektové dokumentace, na provoz Ćistírny odpadních vod a veĥejného
vodovodu.
Výhled rozpoĆtu na rok 2018 - pĥíjmy 12 914 500 KĆ, výdaje 12 914 500 KĆ.

DOTACE
V letošním roce mĕstys získal dotace z Kraje VysoĆina a Programu obnovy venkova
ve výši 266 681,00 KĆ:
x
x
x
x
x

dotace na bioodpady - 13 249,00 KĆ
dotace na oslavy mĕstyse - 79 233,00 KĆ
dotace na zásahovou jednotku JPO III - 48 700,00 KĆ
dotace na opravy lina a soc. zaĥízení v MŠ - 104 000,00 KĆ
dotace na sport. Ćinnost a výchovu v ZŠ - 21 499,00 KĆ

ąISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Dne 18. prosince 2015 byla provedena kolaudace Ćistírny odpadních vod a odpadní
kanalizace. Stavba byla zahájena 17. bĥezna 2014, hlavním dodavatelem byla
firma AQUASYS ŽĐár nad Sázavou a VHS Bohemia ŽĐár nad Sázavou.
Na tuto akci jsme získali celkovou dotaci ve výši 97 244 000,00 KĆ z programu
Ministerstva zemĕdĕlství. Celkové stavební náklady Ćinily 121 986 228,00 KĆ, z
toho mĕstys zaplatil 24 742 228,00 KĆ. Další náklady (stavební dozor, projekty,
pronájmy komunikací, archeologický prĭzkum, bezpeĆnost práce, vykoupení
pozemkĭ pod ąOV), které hradil mĕstys, Ćinily 3 343 912,00 KĆ.
Veškeré náklady hradil mĕstys ze svého rozpoĆtu, nemáme žádnou pĭjĆku ani
úvĕr.
V souĆasné dobĕ je napojeno cca 190 domácností z 325 Ć.p.

VÝŠE POPLATKĬ PRO ROK 2016
Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2016 je 380,00 KĆ/obĆan
a rok. Splatnost: 1. splátka do 30. kvĕtna 2016, 2. splátka do 30. záĥí 2016.
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Poplatek ze psĭ 1. pes 200,00 KĆ., 2. a další pes 300,00 KĆ. Splatnost: do 31.
bĥezna 2016.
Vodné na rok 2016 bylo schváleno ve výši 30,00 KĆ/m3.

STOąNÉ
rodinné domy, rekreaĆní objekty, chalupy :
x odbĕr vody pouze z veĥejného vodovodu - stoĆné bude fakturováno podle
vodomĕru na vodovodní pĥípojce z veĥejného vodovodu
x odbĕr vody z veĥejného vodovodu i možnost odbĕru vody z jiného zdroje
(studny, vrty, skupinový vodovod) bez vodomĕru - stoĆné bude fakturováno
paušálem
x odbĕr vody z veĥejného vodovodu i možnost odbĕru vody z jiného zdroje
(studny, vrty, skupinový vodovod) s vodomĕrem - stoĆné bude fakturováno
souĆtem vodomĕru na vodovodní pĥípojce z veĥejného vodovodu a
vodomĕru na vlastním zdroji odbĕratele (studny,vrty, skupinový vodovod)
provozovny, budovy v majetku mĕstyse, bytové domy:
x stoĆné bude fakturováno podle vodomĕru na vodovodní pĥípojce z
veĥejného vodovodu
cena stoĆného (podle vodomĕru) ve výši 30,00 KĆ s DPH/m3
cena stoĆného paušálem ve výši 1050,00 KĆ s DPH/1 osoba a rok. Výše stoĆného
je urĆeno na základĕ smĕrného Ćísla roĆní spotĥeby 35 m3/1 osoba a rok.
Smĕrná Ćísla jsou urĆena vyhláškou Ć.428/2001 Sb.
nemovitosti, které nejsou napojeny na odpadní kanalizaci a mají jímku na
vyvážení, budou dokládat likvidaci odpadu
Pokud vlastník nemovitosti napojí do dešīové kanalizace pĥepad z jímky, septiku,
z koupelny nebo kuchynĕ, bude toto považováni jako porušení zákona o
vypouštĕní odpadních vod a se zneĆišīovatelem bude zahájeno správní ĥízení.
Do splaškové kanalizace pro veĥejnou potĥebu nepatĥí:
x biologický odpad, odpady z kuchyğských drtiĆĭ, vĆetnĕ zbytkĭ jídel, ovoce,
zeleniny a dalších potravin (patĥí do kompostérĭ, pĥípadnĕ do nádob na
smĕsný komunální odpad)
x tuky, oleje, fritovací oleje z domácností
x veškeré hygienické potĥeby (nádoby na smĕsný komunální odpad)
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x chemikálie, staré barvy, ĥedidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky
neznámého pĭvodu, lepidla, zbytky Ćistících prostĥedkĭ, obsah baterií a
ostatní nebezpeĆné látky, mazadla, oleje a ropné látky ( nebezpeĆný
odpad)
x domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infekĆní a karcinogenní látky
(nebezpeĆný odpad)
x veškeré léky a léĆiva (lékárna, nebezpeĆný odpad)
x odpadní vody z chlévĭ, maštalí, volných stání pro dobytek apod.
x napojení dešīové kanalizace
x vypouštĕní vod z bazénĭ
x pĥeĆerpávání jímek na vyvážení a septikĭ
Oznamujeme obĆanĭm, že bĕhem vánoĆních svátkĭ obdrží do schránky
schválenou "Smlouvu o dodávce vody a o odvádĕní odpadních vod" ve dvou
vyhotoveních. Smlouvu musí každý vlastník nemovitosti vyplnit a jedno vyhotovení
vrátit na úĥad mĕstyse do 7. ledna 2016. Vzor Smlouvy bude umístĕn na webových
stránkách mĕstyse.
Ke smlouvám podá více informací pan Stanĕk ve stĥedu 6. ledna od 8:00 do 17:00
hod. na úĥadĕ mĕstyse, pĥípadnĕ pomĭže obĆanĭm s vyplnĕním smlouvy.

ROZESÍLÁNÍ INFORMAąNÍCH SMS A EMAILĬ – pĥedbĕžný zájem
Na žádost nĕkterých obĆanĭ pĥipravujeme rozesílaní informaĆních SMS a e-mailĭ.
Pokud máte zájem o tuto službu, zašlete prosím svoji žádost na mailovou adresu
obec.ostrov@tiscali.cz takto:
Pĥedmĕt: InfoZpravy
Text: Mám zájem o zasílání informaĆních zpráv formou SMS, e-mailu nebo SMS i
Ing. M. Kĥíž
e-mail (vyberte danou variantu, kterou preferujete).

PROVOZNÍ DOBA ÚĤADU MĔSTYSE
Oznamujeme obĆanĭm, že od 28.12. do 31.12.2015 bude na úĥadĕ mĕstyse
zavĥeno.

BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU ve ŽĐáru nad Sázavou
x Pondĕlí 28. prosince od 12,45 h. do 14,45 h. Odjezd autobusu ve 12,15 h.
x ątvrtek 31. prosince od 9,00 h. do 11,00 h. Odjezd autobusu v 8,30 h.
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Kulturní výbor informuje
SETKÁNÍ RODÁKĬ
Vážení spoluobĆané, kulturní výbor zvažuje v létĕ pĥíštího roku uspoĥádat
„SETKÁNÍ OSTROVSKÝCH A SUCKÝCH RODÁKĬ“. Aby bylo možno tuto akci
uspoĥádat, je potĥeba sestavit seznam našich rodákĭ a na tyto získat kontakt.
Abychom na nĕkterého z našich rodákĭ nezapomnĕli, dovolujeme si vás všechny
požádat již nyní, abyste nám pĥedali kontakty na vás, vaše pĥíbuzné a známé,
kteĥí z Ostrova nad Oslavou a Sukĭ pocházejí, tzn. V OSTROVĔ NAD OSLAVOU ąI
NA SUKÁCH SE NARODILI NEBO ZDE MĔLI SVÉ PRVNÍ BYDLIŠTĔ, abychom je na
setkání rodákĭ mohli pozvat.
Kontakty
na
rodáky
prosím
pĥedávejte
prostĥednictvím
e-mailu:
obec.ostrov@tiscali.cz nebo pĥímo na úĥadu mĕstyse, a to v následující podobĕ:
x Ćíslo popisné domu + jména, pĥíjmení, roky narození a pĥedevším souĆasné
adresy bydlištĕ (pĥípadnĕ i e-maily), všech žijících osob, které z tohoto
domu pocházejí a které se v Ostrovĕ n. O. a na Sukách narodily nebo zde
mĕly své první bydlištĕ.

OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU
V pĥedveĆer 28. ĥíjna - státního svátku, kdy si naše zem pĥipomíná vznik
samostatného ąeskoslovenského státu, Ćlenky kulturního výboru paní Eliška
Šidlová a paní Kvĕta ŠtoĆková spolu se starostkou mĕstyse paní Danou
Homolkovou a místním obĆanem položili vĕnce k pomníkĭm padlých ostrovských
spoluobĆanĭ pĥed základní školou.

SETKÁNÍ JUBILANTĬ A VŠECH OSTROVSKÝCH A SUCKÝCH OBąANĬ
NAROZENÝCH PĤED ROKEM 1955 (VąETNĔ)SETKÁNÍ RODÁKĬ
V sobotu 14. listopadu 2015 kulturní výbor Mĕstyse Ostrov nad Oslavou uspoĥádal
v místním kulturním domĕ již tradiĆní posezení jubilantĭ a všech obĆanĭ Ostrova
nad Oslavou a Sukĭ narozených pĥed rokem 1955 (vĆetnĕ). Posezení se zúĆastnilo
asi 100 obĆanĭ.
V úvodu veĆera si pro naše hosty pĥipravili country vystoupení žáĆci z místní
základní školy. Následovala spoleĆná veĆeĥe pro všechny pozvané a poté do
pozdních veĆerních hodin volná zábava se sklenkou dobrého vína.
K tanci a poslechu našim jubilantĭm hrála po celý veĆer již tradiĆnĕ kapela JK
Band – Jeğa Kĥíž a Pepa Karásek. O obĆerstvení a pohodlí hostĭ se starala
starostka – paní Dana Homolková, pĥedsedkynĕ kulturního výboru – paní Kvĕta
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ŠtoĆková, Ćlen zastupitelstva pan František Bĥezka, Ćlenky kulturního výboru –
paní Marie Svítilová a paní Eliška Šidlová, zamĕstnanci mĕstyse paní Miroslava
Simetingerová a paní Irena Svítilová a paní Dana SouĆková a sleĆna Michaela
Homolková.
Dĕkujeme všem jubilantĭm, kteĥí pĥijali naše pozvání a tradiĆního posezení se
zúĆastnili a již se tĕšíme na pĥíští rok.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Pĥi pĥíležitosti svátku Svatého Mikuláše pĥipravil kulturní výbor Mĕstyse Ostrov nad
Oslavou pro žáĆky místní mateĥské a základní školy tradiĆní mikulášskou nadílku.
V letošním roce byl pĥipraven rekordní poĆet balíĆkĭ, a to 104. Z toho 52 balíĆkĭ
pro dĕti ze školy a 52 balíĆkĭ pro dĕti ze školky.

VÍTÁNÍ OBąÁNKĬ
V nedĕli 7. listopadu ve 13 hodin v zasedací místnosti hasiĆské zbrojnice kulturní
výbor opĕt uspoĥádal tradiĆní „vítání obĆánkĭ“. Tentokrát to byla dvĕ dĕvĆata a
Ćtyĥi chlapci, které jejich rodiĆe položili do naší starobylé kolébky. Nové obĆánky:
x Filipa JELÍNKA,
x Annu DVOĤÁKOVOU,
x Tobiase RAPOUCHA,
x Lukáše DUPALA,
x Kateĥinu PĤICHYSTALOVOU,
x Marka VENCELIDESE,
slavnostnĕ pĥivítala starostka paní Dana Homolková a za kulturní výbor paní Kvĕta
ŠtoĆková.
Dĕkujeme všem rodiĆĭm, kteĥí pĥijali naše pozvání a vítání obĆánkĭ se zúĆastnili.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V listopadu paní Eliška Šidlová jménem kulturního výboru blahopĥála panu Zdeğku
MÍCHALOVI a paní Anežce DVOĤÁKOVÉ, na konci roku popĥeje paní Jiĥinĕ
KUKEĞOVÉ.
V ostrovské Knize sğatkĭ bylo v roce 1965 zaznamenáno 12 sğatkĭ. PĥiĆemž
padesát let spoleĆného života si v letošním roce pĥipomnĕlo 8 manželských párĭ.
Mezi nimi jsou i manželé:
x Drahomíra a Miloslav JÁHNOVI,
x Alena a Jan KUDÍLKOVI,
x Rĭžena a Ludvík PTÁąKOVI,
x Eliška a Josef ŠIDLOVI,
x Marie a Josef ORLOVI.
Všem našim oslavencĭm pĥejeme do dalších let vše nejlepší, ze všeho nejvíc zdraví,
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spokojenost a pohodu.

POSLEDNÍ ROZLOUąENÍ
x Dne 6. listopadu 2015 jsme se ve smuteĆní síni na Zelené hoĥe ve ŽĐáĥe nad
Sázavou naposledy rozlouĆili s naším zesnulým spoluobĆanem panem
Františkem KADEROU.
x Dne 16. prosince 2015 jsme se ve smuteĆní síni na místním hĥbitovĕ
naposledy rozlouĆili s naší zesnulou spoluobĆankou paní Alenou
KADEROVOU.
Ještĕ jednou upĥímnou soustrast všem pozĭstalým

STĤÍPKY Z HISTORIE
V dobĕ pĥedvánoĆního shonu, bych nám chtĕl pĥipomenout nĕkteré potraviny,
které spotĥebovávali, nabízeli nebo prodávali naši pĥedkové v 17. století.
Mimo základních poživatin se u nás používalo:
x

x

Máslo – ještĕ nezpracované se poĆítalo v množství míry na mázy a nazývali
jej „putr“. Dále zpracované máslo, zbavené zbytkĭ tekutiny se prodávalo
na libry a ĥíkalo se mu „pĥepouštĕné máslo“.
Omastek – hojnĕ se požívalo sádlo. Napĥ. v roce 1677 se obchodovalo v cenĕ 10,5 krejcarĭ za máz. Olej (neboli volej) se požíval lnĕný nebo dĥevĕný
(z vlašských oĥechĭ)

x

Cukr – byl pouze z dovozu a to tĥtinový. Jeho cena byla kolísavá a velmi vysoká. Za 1 libru se kupoval v rozmezí 25 – 35 krejcarĭ.

x

Ryby – nejĆastĕji se konzumoval kapr, který byl dĕlen na vĕtší a menší
„brak“. Také se tehdy Ćasto i udil. Další hojnĕ požívanou rybou byla štika.
ąastým darem, Ći úplatkem vrchnosti a knĕžím se nabízela „štíhlata“. Dováželi se slaneĆci tzv. „herynky“. Ty nebyly nijak levné. Jeden „herynek“
stál 3 krejcary a za tu cenu bylo už možné poĥídit 1 kuĥe.

x

Raci – velmi levní a oblíbená potravina. Sezóna rakĭ zaĆínala v mĕsíci dubnu a konĆila v záĥí. Prodávali se na kopy (60 ks) v cenĕ 4 krejcary za 1 kopu. Lapkové a pytláci nic neplatili, ale byli potrestáni, když se nechali chytit.

x

Koĥení – nedostatkovým a velmi cenĕným byl šafrán. V obecních úĆtech
jsou uvádĕny výdaje 3 krejcary za „1 lot“ (=16 g) pro pana faráĥe. Dále se
používal pepĥ, hĥebíĆek, muškátový kvĕt i oĥech, zázvor, svatojánský
chléb, paprika, skoĥice, šalvĕj, známé byly i kapary. Napĥ. kmín nebyl teh-
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dy zmiğován. Pod názvem „bobky“ se asi jedná o bobkový list.
x

Maso – Ćastĕji bylo konzumované maso hovĕzí než vepĥové. Levnĕjší než jiná masa, bylo skopové. Telecí a hovĕzí vnitĥnosti se vedly jako „osrdí“ (vosrdí).

x

Drĭbež – nejĆastĕji se ke konzumaci pĥipravovalo kuĥe, ménĕ husa a výjimeĆnĕ kachna. Oblíbenou pochoutkou pĥipravovanou v kuchyni byli holubi
nebo holoubata. Velmi drahým jídlem tehdy byl krocan jinak zvaný „indiánská slepice“ a nebo dokonce morák.

x

Sýry – dĕlaly se rĭzné syreĆky a tvarĭžky. „Moudĥík“ se ĥíkalo ovĆímu sýru.

x

Ocet – používal se vinný nebo pivní.

x

Zelenina – se spotĥebovávala v podstatĕ jako dnes. Ve vĕtším množství se
pĕstovalo zelí a kĥen, ménĕ Ćesnek. Známé již byly okurky, salát, ĥedkev i
kedlubny. Tehdy se také vaĥila a pekla (blíže neurĆená) ĥepa.

x

Ovoce – se zde mnoho nepĕstovalo, spotĥebovávala se jablka (syrová, peĆená i sušená). Již tehdy se objevovaly citróny (lemóny) Ćerstvé nebo kvašené.

x

Žemle – v r. 1643 platila obec „za maso a žemle MiĆkový co potĥikráte dala
na soldáty“ (že by dnešní hamburgery?)

x

Perník – se prodával o jarmarcích a poutích. Ostrovský „Perníkáĥ“ dokonce
vyrábĕl i kostelní svíce. Pekly se vánoĆní a velikonoĆní koláĆe, které by
nám snad dnes pĥipomínaly chuī vánoĆky nebo mazance.

x

Houby – se jedly už od pradávna. Obec uvádĕla, mimo jiné ve svých výdajích „okĥíğ sušených hub“ našemu panu faráĥi o Vánocích. Jistý soused v
Radostínĕ mĕl jarní desátek dodat na velkomeziĥíĆský zámek „smrže“. Podle doby dodání (bĥezen – duben) se zĥejmĕ jednalo o nĕkterý druh podobného ucháĆe.

x

Alkohol – nemáme žádný písemný záznam o tom, že by se v Ostrovĕ vyrábĕly nĕjaké destiláty. 24. 10. 1643 se nachází zápis „koupeno z (B)Oobrový
24 žejdlíky páleného soldátĭm dáno za nĕ 2 Rýn 24 krej.“. Nakupovalo se i
jinde. Cenu urĆovala kvalita pálenky a pohybovala se v rozmezí 10 až 20
krejcarĭ za máz. Alkohol se dokonce podával i koním. V našich zápisech se
objevuje od pradávna, jako „pálené, vinné pálené, moka pálenýho nebo
koĥalka“, rovnĕž tak „sĭl, chlib a pivo“.
Krásné Vánoce a zdraví v novém roce vám pĥeje kronikáĥ J. Šidlo.
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TĤÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu dne 9. 1. 2016 se v dopoledních hodinách v obcích Ostrov nad Oslavou,
Suky a LaštoviĆky uskuteĆní tradiĆní Tĥíkrálová sbírka.

POZVÁNKY
Dne 23. 1. 2016 poĥádá místní ZŠ a MŠ v kulturním domĕ v Ostrovĕ nad Oslavou
tradiĆní DĔTSKÝ KARNEVAL.

ROZPIS BOHOSLUŽEB V PRĬBĔHU VÁNOC
Ostrov n. O.

ObyĆtov

Štĕdrý den 24. 12.

15,30 hod.

20,00 hod.

Hod boží vánoĆní 25. 12.

8,15 hod.

10,00 hod.

svátek Sv. Štĕpána 26. 12.

8,15 hod.

10,00 hod.

Nedĕle 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 pĥedevším hodnĕ zdraví, spokojenosti a
pohody vám všem pĥejí Ćlenové kulturního výboru.

Za kulturní výbor pĥipravili: Kvĕta ŠtoĆková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo
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Výbor pro volný Ćas
nadcházející Ćas Vánoc nabízí ohlédnutí za uplynulým rokem. Novĕ vzniklý Výbor
pro volný Ćas dĕtí postupnĕ zmĕnil nejen název, ale i náplğ své práce. A naše
pĭvodnĕ plánované aktivity jsme rozšíĥili o pár akcí pro dospĕlé. Nabízíme
krátkou rekapitulaci:
x
x
x
x
x
x

14. 3. 2015
26. 4. 2015
30. 4. 2015
2. 5. 2015
6. 6. 2015
3.-5.7.2015

Pohádková vesniĆka Podlesí
Divadlo ąáry máry legrace
Pálení Ćarodĕjnic
Jednodenní zájezd Floria Kromĕĥíž
Jednodenní zájezd ZOO Lešná
Oslavy 650. výroĆí první písemné zmínky o Ostrovĕ

Podporované aktivity pro Klub babiĆek
x 22.5.2015
Beseda MUDr. Martin Repko – Prevence bolestí zad
x 7.7.2015
Beseda s redaktorkou Ćeského rozhlasu Andreou
Kratochvílovou
Podporované aktivity pro ZŠ Ostrov nad Oslavou
x 25.6.2015
Pasování na prvğáĆky – Mgr. Dita Kosová
Zpravodaj mĕstyse 12/2014, 4/2015, 10/2015, 12/2015

PODĔKOVÁNÍ
Dĕkujeme zastupitelstvu, že nám rozpoĆtovým opatĥením dvakrát vyšlo vstĥíc a
navýšilo náš rozpoĆet pro rok 2015, neboī nebylo lehké stanovit jej pĥedem.
Velké podĕkování za skvĕlé nápady a neutuchající pracovní nasazení patĥí mým
kolegyním a kolegovi – paní JANĔ TLUSTÉ, VALERII PELIKÁNOVÉ, DANĔ BARTÁKOVÉ
a panu JIĤÍMU TLUSTÉMU, bez nichž si práci pro dĕti i dospĕlé nedovedu
pĥedstavit.
Dále patĥí náš spoleĆný dík Ćlenĭm TJ SOKOL Ostrov nad Oslavou, SDH Ostrov nad
Oslavou, HC Ostrov nad Oslavou za podporu pĥi poĥádání Oslav 650. výroĆí první
písemné zmínky o Ostrovĕ a týmu, který se staral o zabezpeĆení dĕtského
odpoledne – Michalu SRNSKÉMU, Liboru SKRYJOVI, Evĕ KOVTUNOVÉ, Zdeğku
MÍCHALOVI, Michaele SVOBODOVÉ, Annĕ REPKOVÉ, Michalu REPKOVI, Petrovi a
Jiĥímu SMYąKOVÝM.
Podĕkování patĥí vedení obce a zamĕstnancĭm obecního úĥadu za vstĥícný pĥístup
a podporu pĥi organizování našich aktivit.
Jolana SmyĆková
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POZVÁNKY
DIVADELNÍ PĤEDSTAVENÍ S DISKOTÉKOU
27.12.2015 – 14.00 hod, Kulturní dĭm Ostrov nad Oslavou
Na co se mĭžete tĕšit:
x divadelní pĥedstavení v podání naší mládeže i malých dĕtí
x zpívání u vánoĆního stromu v doprovodu varhan
x dĕtská diskotéka
x diskotéka pro -náctileté
x obĆerstvení
x pĥíjemné posezení
Všichni jste srdeĆnĕ zváni!!!
Za spolek Mladí svišti Valerie Pelikánová

NÁVŠTĔVA HORÁCKÉHO DIVADLA JIHLAVA
InformaĆní schĭzka 29.12.2015 - 16,30 hod, KD Ostrov nad Oslavou
Zjištĕní pĥedbĕžného zájmu, termín, doprava, cena.
TANEąNÍ ZÁBAVA – skupina Reflexy, Kulturní dĭm Ostrov nad Oslavou
14.2.2016.
Poĥádá HC Ostrov nad Oslavou

KONCERT - TRIO MARTINA SEDLÁKA, Kulturní dĭm Ostrov nad Oslavou
27.2.2016 – 19.30 hod.
Vstupné dobrovolné.

KLUB BABIąEK
schází se každé první úterý v mĕsíci v kulturním domĕ Ostrov nad Oslavou ve
13.00 hod.
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Školní okénko
Prevence je pro naši
školu velmi dĭležitá,
proto jsme si pozvali
lektory
z
Centra
prevence ve ŽĐáru
nad Sázavou a ti si pro
nás pĥipravili nĕkolik
výukových programĭ.
První a tĥetí roĆník se
nauĆil Táhnout za
jeden provaz, druhý
roĆník
vyzrál
nad
strachem s programem
Neboj se a Ćtvrtý a pátý roĆník zjistil, jestli Chce být COOL?
4. listopadu jsme jeli do DDM ve ŽĐáĥe nad Sázavou na další besedu manželĭ
Motani, tentokrát o Thajsku. Krásné vyprávĕní doložené fotkami i pĥedmĕty
pĥivezenými z daleké cesty jsme si opĕt užili.

Tak jako je již nĕkolik let krásným zvykem
dĕtí ostrovské školy zazpívat, zarecitovat a
také zahrát na flétny našim novorozeným
obĆánkĭm, stává se pomalu tradicí i
vystoupení country kroužku pro ostrovské
seniory.
Vítání obĆánkĭ probĕhlo tentokrát v nedĕli 8.
listopadu a vystoupení pro seniory v sobotu
14. listopadu.
V rytmu nilských bubnĭ jsme se ocitli pod
vedením p. Svatavy DrlíĆkové 18. listopadu,
kdy jsme se po Vyprávĕní starého bubnu
zkusili stát na chvíli kmenem afrických
bubeníkĭ.
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Mikuláše jsme oslavili s
velkou parádou. Do masek
se oblékli nejen žáci
pátého roĆníku, ale také
bývalí žáci naší školy. Pro
mladší
dĕti
mĕli
pĥipravenou
nadílku,
soutĕže i nĕjaké ty rady,
jak a v Ćem se polepšit. A
ty krásné loutky Mikulášĭ,
Ćertĭ a andĕlĭ na VánoĆní
jarmark? Ty vyrábĕli žáci
ze 4. a 5. roĆníku.
Nezapomnĕli jsme ani na sbĕr papíru. Jen nám tentokrát odvezla náklad firma
ODAS. Nejlepší sbĕraĆi budou odmĕnĕni.

Z mateĥské školy
BRAMBOROVÉ HRÁTKY
Sedmého ĥíjna bylo na školkové zahradĕ veselo. Dĕti spoleĆnĕ se svými rodiĆi
prožili „bramborové„ odpoledne.
Nejprve dĕti o bramborách zazpívaly písniĆky a pĥednesly básniĆky. Po vystoupení
dĕtí následovaly hry, nejdĥíve spoleĆné a poté na jednotlivých bramborových
stanovištích.

Nechybĕly ani dobroty, které pĥipravili rodiĆe. Jeden by neĥekl, kolik pochoutek,
slaných i sladkých, se dá z brambor pĥipravit. Vše bylo vynikající. Jako teĆka na
závĕr bylo opékání párkĭ.
PoĆasí nám pĥálo, všichni jsme si spoleĆné odpoledne užili.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 4. prosince zavítal do naší MŠ Mikuláš s Ćertem a andĕlem. Všechny dĕti
byly plny oĆekávání.
Nĕkteré z nich se malinko bály, zda si je Ćertík neodnese, jiné dĕti si byly jisté,
že se jim nic stát nemĭže, protože byly celý rok hodné. Bát se však nikdo
nemusel, ve školce máme dĕti hodné a nĕjaké malé zazlobení nevadí.
Dĕti naši návštĕvĕ zazpívaly a pĥednesly básniĆky a Mikuláš s andílkem rozdali
dĕtem balíĆek dobrot od Mĕstyse Ostrov nad Oslavou. A Ćertík? Ten jen tiše
blekotal.
"Mikuláši, andílku,
dĕkujeme za nadílku.
A ty Ćerte rohatý,
klidnĕ zĭstağ za vraty.
Celý rok jsme hodní byli
v pokojíĆku uklízeli.
Ruce vždycky pĥed jídlem
umyjeme si mýdlem.
Maminku svou nezlobíme,
hned po VeĆerníĆku spíme."

ADVENTNÍ ąAS V MATEĤSKÉ ŠKOLE
Už koncem listopadu jsme zaĆali s dĕtmi vyrábĕt dáreĆky a vánoĆní pĥáníĆka pro
rodiĆe a zkoušet program na vystoupení u stromeĆku a v kulturním domĕ. Dĕti zde
mohly rozvinout svĭj recitaĆní, pĕvecký a pohybový talent a uplatnit kreativitu
pĥi vyrábĕní.
Nejvĕtší pĥípravy byly na besídku pro rodiĆe a nejen pro nĕ. Pravidelnĕ k nám
chodí sourozenci dĕtí, babiĆky a dĕdeĆkové. Letos bylo naše vystoupení celé
andílkové. V hezky nazdobené tĥídĕ se sešlo hodnĕ hostĭ, židliĆky byly obsazené
do posledního místa. TradiĆní vánoĆní vystoupení se dĕtem moc povedlo, sklidily
veliký potlesk.
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Pro všechny bylo pĥipraveno obĆerstvení. Také rodiĆe se zapojili a upekli nám
vánoĆní dobroty. Obsluhy se ochotnĕ ujaly naše paní kuchaĥky a jejich „sváteĆní
ovocný Ćaj“ provonĕl celou školkou. Všichni odcházeli spokojeni s navozenou
vánoĆní atmosférou.
" Za oknem sype se snĕhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka,
sváteĆní koledy zpívají andĕlé,
pĥejem Vám Vánoce šīastné a veselé

Dĕti a kolektiv Mateĥské školy Ostrov nad Oslavou

15

SDH informuje
Dne 11. 11. 2015 probĕhlo námĕtové cviĆení na Dĭm klidného stáĥí v Novém
Veselí.
Úkolem zúĆastnĕných jednotek byla likvidace požáru v kotelnĕ, evakuace
domova, transport a ošetĥení ranĕných a ochrana okolních budov.
ÚĆelem tĕchto cviĆení je vyzkoušet si zásah a spolupráci více jednotek u
pĥípadného požáru v tĕchto zaĥízení. Provĕĥovací cviĆení probíhají minimálnĕ
jedenkrát za rok.

CHYSTÁME PRO VÁS
Vážení spoluobĆané,
chtĕli bychom Vás informovat o akcích, které chystáme na pĥíští rok:
x 23. 1. 2016 se uskuteĆní v KD maškarní ples. K tanci a poslechu zahraje JK
BAND.
x 6. 2. 2016 projde naší obcí tradiĆní masopustní prĭvod, tentokrát s
tématem „Divoký západ“.
x 5. 2016 bude postavena Máj.
x V pátek 3. 6. 2016 probĕhne kácení Máje s taneĆním výletem
Blíží se konec roku a proto bych Vám, vážení spoluobĆané, chtĕl popĥát hodnĕ
zdraví a úspĕchĭ do následujícího roku 2016.
Jan Kĥíž ml.
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Hokejistĭm by nemĕlo uniknout pĥedkolo play-off
Po výborném vstupu do zaĆátku soutĕže hokejisté HC Ostrova nĕkolikrát klopýtli,
pĥesto by mĕli mít úĆast v pĥedkole zajištĕnou. Šance mají i na pĥímou úĆast
v play-off, ale za pĥedpokladu, že by soupeĥi ve stejném postavení v tabulce zaváhali.
ŠKRDLOVICE – OSTROV 3:3 (5. kolo)
Zhodnocení Martina Dostála (hráĆ, Ostrov): „Pĥedvedená hra neodpovídala postavení mužstev v tabulce, pĥesto si nakonec zaslouženĕ body rozdĕlila.“
Branky a nahrávky: Kment 2, Jurek (Fğukal 3, Dupal, Kováĥ). VylouĆení: 5:4, navíc
Z. Gregar DKU. Využití: 0:2. Diváci: 37. Tĥetiny: 2:1, 1:1, 0:1. Nejlepší hráĆ:
Fğukal.
ĤEąICE – OSTROV 3:7 (7. kolo)
Zhodnocení Iva Dupala (hráĆ, Ostrov): „V dnešním utkání jsme zvítĕzili pĥedevším
díky vysoké efektivitĕ v zakonĆení a výbornému výkonu Pavla Suchého v bránĕ a
produktivitĕ Petra Jurka v útoku.“
Branky a nahrávky: Jurek 2, Nĕmec 2, Buchta, Dostál, Fğukal (Jurek 3, Kováĥ 3,
Nĕmec, Prokš). VylouĆení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 11. Tĥetiny: 2:5, 0:1, 1:1.
Nejlepší hráĆ: Jurek.
OSTROV – SLAVKOVICE 5:3 (8. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „V dnešním utkání jsme pĭsobili matnĕ a
unavenĕ. I pĥesto jsme dokázali urvat vítĕzství, ke kterému výraznĕ pĥispĕl svým
výkonem Marian Kováĥ.“
Branky a nahrávky: Kováĥ 3, Nĕmec, Prokš (Buchta, Pav. Burian, Fğukal, Nĕmec,
Tlustý).VylouĆení: 2:2. Využití: 2:1. Diváci: 22. Tĥetiny: 2:1, 2:1, 1:1. Nejlepší
hráĆ: Kováĥ.
VATÍN – OSTOV 5:1 (9. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Vynikající výkon poprvé nastoupivšího
Jardy Procházky jsme my ostatní znehodnotili tragickým výkonem, který by nestaĆil ani na rybník. Bohužel jeden hráĆ body sám neuhraje. Gratulujeme Vatínu k
zaslouženému vítĕzství.“
Branky a nahrávky: Prokš (Kment). VylouĆení: 4:5. Bez využití. Diváci: 40. Tĥetiny: 1:0, 4:0, 0:1. Nejlepší hráĆ: Procházka.
OSTROV – PĤIBYSLAV 2:7 (10. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Tragédie, jinak se náš výkon nazvat nedá.
Hráli jsme pĕt minut a to na body staĆit nemĭže. Snad ani nejde vybrat nejlepšího hráĆe, spíš nejmíğ marného.“
Branky a nahrávky: Kováĥ, Nĕmec (Dostál, Z. Gregar, Nĕmec). VylouĆení: 0:1. Bez
využití. Diváci: 8. Tĥetiny: 2:3, 0:2, 0:2. Nejlepší hráĆ: S. Pelikán.
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RUDOLEC – OSTROV 1:2 (11. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Za dnešní bojovný výkon, který byl diametrálnĕ odlišný od minulého zápasu, jsme byli odmĕnĕni výhrou. Soupeĥ musel být
zoufalý z našeho brankáĥe Pavla Suchého, který pĥedvádĕl neuvĕĥitelné zákroky
ve stylu Dominika Haška.“
Branky a nahrávky: M. Dostál, R. Fğukal (R. Buchta, J. Nĕmec). VylouĆení: 6:5.
Využití: 0:1.Oslabení: 1:0. Diváci: 78. Tĥetiny: 0:1, 1:1, 0:0. Nejlepší hráĆ: Suchý.
OSTROV – PÍSEąNÉ 2:6 (12. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Bohužel jsme nenavázali na minulý zápas
a opĕt jsme vlastní nemohoucností nechali soupeĥe zaslouženĕ zvítĕzit.“
Branky a nahrávky: Fğukal, Jurek (Jurek). VylouĆení: 2:2. Bez využití. V oslabení:
0:1. Diváci: 38. Tĥetiny: 0:0, 2:4, 0:2. Nejlepší hráĆ: P. Suchý.
ZNĔTÍNEK – OSTROV 4:3 (13. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Dnes jsme soupeĥi vítĕzství vnutili svými
individuálními chybami.“
Branky a nahrávky: Pa. Burian, Jurek, Nĕmec (R. Buchta, Pa. Burian, Procházka).
VylouĆení: 2:1. Diváci: 20. Tĥetiny: 3:0, 0:3, 1:0. Nejlepší hráĆ: Procházka.
OSTROV – PAVLOV 8:2 (14. kolo)
Zhodnocení Ivo Dupala (hráĆ, Ostrov): „Dnes jsme byli o nĕco lepší než soupeĥ a
koneĆnĕ jsme promĕnili vĕtší množství šancí a zaslouženĕ jsme zvítĕzili.“ Branky
a pĥihrávky: Jurek 3, Nĕmec 3, Kováĥ, Prokš (Buchta 2, Fğukal, Z. Gregar, Kováĥ,
Prokš). VylouĆení 0:0, Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 5 Tĥetiny: 4:1, 2:1,
2:0, Nejlepší hráĆi: P. Jurek.

Tabulka po 14. kole (základní Ćást)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Svĕtnov
Bohdalec
Znĕtínek
Vatín
Pĥibyslav
Rudolec
Ostrov
Škrdlovice
ĤeĆice
PíseĆné
VeselíĆko
Slavkovice
N.Ves
Bukov
Pavlov
V.Losenice
Olešná

13
13
14
13
13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
14
13
13

13
10
10
7
8
8
8
6
6
6
5
4
3
2
1
2
0

0
1
1
4
1
1
1
2
2
2
0
1
3
2
4
1
0

0
2
3
2
4
4
4
5
5
6
8
8
7
9
9
10
13

88:30
61:22
69:35
59:43
71:45
46:23
58:46
47:43
51:52
43:53
69:42
49:50
33:49
28:66
27:66
34:82
25:111

26
21
21
18
17
17
17
14
14
14
10
9
9
6
6
5
0

Karel Daniel
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TJ Sokol Ostrov nad Oslavou
Stolní tenisté TJ Sokol jsou v letošním roce opĕt úĆastníky okresního pĥeboru I.
tĥídy, což je nejvyšší registrovaná soutĕž v rámci okresu ŽĐár nad Sázavou. V
této kategorii je 10 družstev, která spolu odehrají vždy jeden zápas v domácím
prostĥedí a jedenkrát zajíždĕjí na stoly k soupeĥi. Uvedená soutĕž byla zahájena
18.10.2015 a její konec je naplánován na 6.3.2016.
V souĆasné dobĕ je odehrána polovina dlouhodobé soutĕže a naše družstvo
figuruje na prvním místĕ. Soutĕžní zápasy našeho družstva jsou odehrávány v
kulturním domĕ, zaĆátek utkání je stanoven vždy na 9.00 hod. V pĥiložené
tabulce je uvedeno poĥadí družstev, poĆty vyhraných a prohraných zápasĭ, remízy
a celkový poĆet získaných bodĭ.
VÝSLEDKY NAŠEHO DRUŽSTVA:
x
x
x
x
x
x
x
x

RoveĆné - Ostrov
Ostrov - Fryšava
V. Bíteš - Ostrov
N. Dvory - Ostrov
Ostrov - Ždár F
Oslavice - Ostrov
Ostrov - V. MeziĥíĆí
N. Mĕsto - Ostrov

9:9
12:6
5:13
7:11
10:8
9:9
14:4
8:10

TABULKA (po první polovinĕ soutĕže):
1.

Ostrov nad Oslavou

8

6

2

0

0

88:56

22

2.

TJ Nové Mĕsto na Moravĕ

8

7

0

1

0

97:47

22

3.

TJ ŽĐár nad Sázavou F

8

6

1

1

0

87:57

21

4.

TJ Sokol RoveĆné

8

5

1

2

0

95:49

19

5.

TJ ŽĐár nad Sázavou E

8

4

0

4

0

84:60

16

6.

Stolní tenis Velké MeziĥíĆí 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.

