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SLOVO NA ÚVOD

Vážení spoluob ané,

máme za sebou dalšího tvrt roku spole né práce v zastupitelstvu završené ve ejným zasedáním ze
dne 25. b ezna. Vy, co jste se jej zú astnili, víte, kolik asu jsme v novali zprávám o hospoda ení

styse, mate ské školy a základní školy, ú etním záv rkám a dalším bod m týkajících se financí.
Z pohledu ob ana to z ejm  není p íliš zajímavé. Ovšem z hlediska m styse jsou to jedny
z nejd ležit jších bod . Jen díky hospodárnému využívání pen z z rozpo tu, podrobn  vedenému

etnictví, správnému erpání dota ních titul  a práci všech zainteresovaných, m že obec a její
ísp vkové organizace úsp šn  zvládnout finan ní audit. Bez n j by jen velmi obtížn  žádala

o dotace na další investice, které nás v následujícím období ekají.

V sou asné dob  nás velmi zam stnává stav obecních les . Lo ský polom a k rovcová kalamita
významn  snížily kvalitu našeho porostu. Obecní zam stnanci tráví v lesích velké množství asu, aby
alespo  to, co jsou sami svými silami schopni zvládnout, dokázali eliminovat. M stys nabídl ást

chto les  k vyt žení i na samovýrobu. Ovšem v podobné situaci jsou i okolní lesy. Což Vy, co je
také vlastníte, velmi dob e víte. Proto není o d evo tak velký zájem jak mezi ob any, tak mezi
podnikateli a také na pilách. P esto se snažíme d lat maximum k co nejrychlejšímu vy ešení.

ší m  vzájemná spolupráce v rámci celého týmu zastupitel . Všichni se piln  v nují pln ní úkol
vyplývajících z našich porad i práci v jednotlivých výborech. Máme k dispozici audit stavu obecního
majetku s návrhem nutných investic, zprávu o možném zlepšení nep íliš vzhledných lokalit Ostrova,
chystají se velké a zajímavé spole enské akce, zm nou prošly webové stránky. Na tom všem se
zastupitelé podílejí.

Dostávají se k nám r zné polopravdy týkající se ojedin lých neplati  za vodu i další místní
poplatky. Mrzí m , že nejsou všichni poctiví tak jako drtivá v tšina z Vás, ale ješt  více vzniklé fámy.

stys samoz ejm  tyto nedoplatky vymáhá, m že k tomu ovšem využít pouze zákonné prost edky
s  pevn  stanovenými  lh tami.  Pokud  máte  p ipomínky  ke  vzniklé  situaci  nebo  i  k  dalšímu  d ní
v obci, neváhejte p ijít za starostou je osobn  prodiskutovat. Je to vždy ta nejlepší cesta.

Dovolte mi pop át Vám a Vašim rodinám, jménem svým i celého týmu zastupitel  a pracovník
adu m styse, klidné a p íjemn  prožité nadcházející velikono ní svátky.

Ji í Tlustý, p edseda kontrolního výboru

Informace zastupitelstva a ú adu m styse
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 25. B EZNA 2019

ítomni: starosta Ludvík Martínek, místostarostka Dana Homolková, Ivo Dupal, Jan Dvo ák,
Zden k Míchal, Valerie Pelikánová, Josef Šoulák, Kv ta Što ková.

Omluveni: Jan K íž, Ji í Smy ka, Ji í Tlustý

Zastupitelstvo schválilo:

Zprávu o hospoda ení m styse za rok 2018 a p evedení výsledku hospoda ení ve výši
6.122.247,71 K  na ú et 432.

Zprávu kontroly hospoda ení Základní školy a p evedení výsledku hospoda ení ve výši
59.232,79 K  do fondu odm n.

Zprávu kontroly hospoda ení Mate ské školy a p evedení výsledku hospoda ení ve výši
185.603,79 K  do rezervního fondu.

Záv re ný ú et m styse za rok 2018 bez výhrad.
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Zprávu o p ezkoumání výsledku hospoda ení m styse bez výhrad. P i p ezkoumání
hospoda ení nebyly zjišt ny žádné chyby a nedostatky.

etní záv rky ú etní jednotky m styse Ostrov nad Oslavou, p ísp vkové organizace
Základní škola a p ísp vkové organizace Mate ská škola sestavené k 31. 12. 2018 bez výhrad.

Obecn  závaznou vyhlášku 1/2019 o no ním klidu.

Poskytnutí daru 1.000,- K  pro Linku d ry ST ED a finan ních p ísp vk  na innost
Centra pro zdravotn  postižené Ž ár nad Sázavou ve výši 5.000,- K  a Stanici Pavlov, o.p.s.,
Lede  nad Sázavou ve výši 3.000,- K .

Zakoupení tiskárny za cenu 50 tis K  bez DPH.

Darování 35m3 smrkové kulatiny pro ímskokatolickou farnost Ostrov nad Oslavou . p. 45.

Prodej k rovcového a kalamitního d eva.

Zastupitelstvo neschválilo:

Zvýšení odm ny za výkon funkce místostarosty jako neuvoln ného lena zastupitelstva
styse v souladu s p íslušnými paragrafy Zákona o obcích

Dar – finan ní ástku ve výši 124.176,- K  obci Radostín nad Oslavou na zajišt ní léka ské
pé e praktického léka e.

NABÍDKA D EVA

stys Ostrov nad Oslavou nabízí ob an m:

1) Prodej d eva samovýrobou - cena je 250,- K  za kubík. D evo z lokalit: . p. 1 456 (v lese u
erného rybníku), . p. 1464/1 (Kopanina) a . p. 294 (za mostem sm r Oby tov – „Mlejnek“).

Jedná se nejen o pokácení strom , ale i o vy išt ní po t žb .

2) Palivové d evo ze zbytk  po t žb  mladiny ze spodní cesty do „P íhona“, kde d evo vykáceli
zam stnanci m styse za cenu 50,- K  za kubík.

3) stys Ostrov nad Oslavou vypisuje poptávkové ízení na prodej d eva na pni v lokalitách
. p. 1464/1 (Kopanina), odhadované množství d eva 100m3, a . p. 294 (za mostem sm r

Oby tov – „Mlejnek“), odhadované množství d eva 100m3. Podrobn jší informace na obecní
výv sce a na webových stránkách.

ZVELEBOVÁNÍ M STYSE

Obecní zam stnanci ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasi  Ostrov nad Oslavou postupn
zvelebují cesty do “P íhona” a také sm rem ke Korektu. Staré k oviny byly vykáceny a místo nich se
vysazují nové ovocné stromky. Pomoci s výsadbou p išly i d ti z mate ské školy.

V t chto dnech byl také zahájen úklid m styse obecními zam stnanci. Z tohoto d vodu byly p ijaty
do pracovního pom ru dv  pracovnice na pozici pomocná d lnice, a to na dobu ur itou. Touto cestou

kujeme všem spoluob an m a len m spolk , kte í se již do úklidu sami aktivn  zapojili.

KONTEJNER NA JEDLÝ OLEJ

V obci byl umíst n erný kontejner na JEDLÝ olej. Tuky a oleje z domácností tedy nevylévejte do
odpadu, ale slévejte do PET lahví. Uzav ené PET lahve pak vhazujte do tohoto kontejneru. Olej je
pak ur en k ekologické likvidaci. Tímto t íd ním šet íte životní prost edí a také životnost naší
kanalizace.
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estože  je  tento  kontejner  viditeln  ozna en  a  obec  informovala  své  ob any,  našli  se  tací,  kte í
omylem i úmysln , do tohoto kontejneru vkládají také motorový a jiný olej, který nepochází z
kuchyní. K takovým odpad m tento kontejner NENÍ UR EN.  Stejn  tak  n kdo  použil  na  olej
mnohem v tší kanystr, než je rozm r PET lahve. Došlo tím k poni ení vstupního otvoru kontejneru.
A to není v Ostrov  umíst n ani m síc.

REKONSTRUKCE V MATE SKÉ ŠKOLE

Po zimní p estávce pokra ují úpravy v mate ské škole. V interiéru se opravují šatny, vym ují se
stole ky  a  židli ky.  V  dohledné  dob  budou zahájeny  práce  na  zahrad  školy.  Jedná  se  o  terénní
úpravy a dodávky nových herních prvk . Na tuto akci se v lo ském roce poda ilo získat dotaci ze
Státního fondu životního prost edí ve výši 500.000,- K .

ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI OB AN

stys Ostrov nad Oslavou má nové webové stránky na stále platné adrese www.ostrovno.cz.
íme, že zde ob ané naleznou informace snadn ji a budou pro n  zdrojem d ležitých a zajímavých

sd lení. Webové stránky jsou optimalizovány i pro p ístup p es mobilní za ízení.

Dalším zdrojem informací je aktivní facebooková stránka. Pro uživatele sociálních sítí je k dispozici
na https://www.facebook.com/MestysOstrovNadOslavou.

Ob ané, kte í mají zájem dostávat SMS informace p ímo z ú adu m styse se mohou zaregistrovat
na obecních webových stránkách nebo osobn  na ú adu m styse.

Kulturní výbor
ŽIVOTNÍ JUBILEA

Významná životní jubilea oslavili tito naši ostrovští spoluob ané.

V lednu

paní Zde ka HAVELKOVÁ 81 let

V únoru

pan Jan SOBOTKA 82 let
paní Marie KOSTELENNCOVÁ 80 let
pan Zdenek PE ÁZ 81 let
pan František POUL 86 let
pan Jaroslav VOSTÁL 82 let
paní Marie ŠVECOVÁ 82 let

V b eznu

paní žena ZAPLETALOVÁ 85 let
pan Josef HRBEK 83 let
paní Božena ŠPA KOVÁ 87 let
paní Marie STRAKOVÁ 80 let

Ješt  jednou p ejeme našim milým oslavenc m do dalších let vše nejlepší, p edevším zdraví,
spokojenost a pohodu.

POSLEDNÍ ROZLOU ENÍ

V sobotu 16. b ezna 2019 jsme se ve smute ní síni v Ostrov  nad Oslavou naposledy rozlou ili
s naším zesnulým spoluob anem panem Milanem SOBOTKOU
V pátek 5. dubna 2019 se konalo poslední rozlou ení s našim spoluob anem panem
Lubomírem  SOBOTKOU ve smute ní síni v Ostrov  nad Oslavou

Všem poz stalým vyjad ujeme ješt  jednou up ímnou soustrast.
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PO ET OBYVATEL

K 1. lednu 2019 je p ihlášeno v m stysi 948 obyvatel. Vloni se narodilo 9 d tí, zem elo 8 spoluob an
a 12 osob se p ist hovalo, 13 odst hovalo.

TSKÝ DEN
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PRVNÍ DEN OSTROVA
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ST ÍPKY Z HISTORIE

Zv tšenina snímku 6 x 9 cm

ed 80 lety – 1. 9. 1939 byla zahájena stavba železnice. Tato fotografie je zcela ur it  jedním z
posledních snímk , které bylo možné tehdy po ídit. Na snímek, který nám tehdejší stav p ibližuje,
se díváme z místa k ižovatky Oby tov – Bohdalec. D ev ný plot v pop edí ohrani uje „Petrlovu
louku“. Vpravo na snímku vidíme kapli ku, která byla postavena v roce 1899 a tentýž rok 22. íjna i
posv cena.

Na míst , kde sou asná kapli ka stojí, byla v roce 1855 vyhloubena studánka a u ní postavena „Boží
muka“. Byla to zd ná stavba ve tvaru trojstranného sloupu se t emi na plechu namalovanými obrazy
svatých.

Vlevo od kapli ky vidíme porost obecního lesíku již prodaného „na stojato“ (tzn. stromy na skácení).
Za ním je patrný štít tehdy rolnického družstevního lihovaru na katastru Oby tova, postaveného
v roce 1912. Pod rybníkem „Pajer“ na jehož hrázi roste ada strom , se eka Oslava stá í ze sm ru od
severu k Ostrovu. Na levé stran  snímku lemuje ada strom  mlýnský náhon. Za ním ve stráni se
rýsuje obec Oby tov, z eteln  vidíme jeho kostel. Z pohledu na snímek je o ividné, že majitelé
pozemk  d sledn  b ehy u eky kosili. Jen p ibližn  se dá íct, kde bývala nap íklad „Škaroupkova
zátoka“, kam chodil etnický strážmistr pan Zapletal s dlouhými bambuskami chytat štiky. Vždy,
když  vyšel  s  poza  dom  hlasit  zapískal.  My  kluci,  jsme  ihned  zahodili  udi ky  a  b eh  eky  jsme
vyklidili. Totéž se opakovalo, když se pan strážmistr vracel dom . Byl to hodný pán.

V zim  bývaly louky jedno velké kluzišt . P i jarním tání jsme jezdili na krách a v lét  na lodi kách.
Plavat jsme zkoušeli prvn  v ece, až pozd ji na v tší hloubce v rybníce.

i vzniku republiky stály v místech, kde je fotografie po ízena, poslední domy . p. 55 a 56. Po sto
letech už se Ostrov rozší il až ke kapli ce.
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PÁLENÍ AROD JNIC

ZÁJEZD NA MUZIKÁL

Kulturní výbor zvažuje na podzim letošního roku (m síce - íjen/listopad/prosinec) uspo ádání
zájezdu na muzikál do Prahy. Výb r muzikálu bude záviset na podzimní nabídce. Ob ané budou o
výb ru muzikálu p edem informováni rozhlasem a na webových stránkách m styse, aby se mohli
rozhodnout, zda pojedou.

ed tím, než za neme zajiš ovat lístky a dopravu, bychom touto cestou cht li zjistit, zda by byl mezi
ob any o zájezd na muzikál v bec zájem. PROTO PROSÍME OB ANY, KTE Í BY M LI O ZÁJEZD
NA MUZIKÁL ZÁJEM, ABY NEJPOZD JI DO 6. KV TNA 2019 NEZÁVAZN  PROJEVILI SV J
ZÁJEM PROST EDNICTVÍM krátké mailové zprávy na obec.ostrov@tiscali.cz, p ípadn  SMS
zprávou na 728 172 617, p ípadn  osobn  na ú adu m styse (posta í p íjmení a po et míst).

Lístky je zapot ebí objednat s velkým asovým odstupem, nebo  jsou velmi rychle rozprodány.

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

ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu dne 5. 1. 2019 se v naší obci po osmnácté uskute nila T íkrálová sbírka.
Sbírka  prob hla  v  obcích  Ostrov  nad  Oslavou,  Suky  a  Laštovi ky.  Celkem  byla
vybrána ástka 41.745,- K , což je o více než 2.000,- K  více než v lo ském roce.

Do zasn žených ulic se vydalo celkem 19 koledník , a to Vašík, Pepí ek a Šárinka
Bradovi, Julinka Dvo áková, Tom Havelka, Ji ík a Honzík Homolovi, Leni ka Kratochvílova, Tomík
a Martínek K ížovi, Klárka a Sab a Mi kovi, Emi ka Pálková, Evi ka a Honzík Šoulákovi, Fanoušek
Što ek, Dane ek Vávra, Dane ek a Kubík Víte kovi. Koledníky jako vedoucí skupinek doprovodilo i

t maminek, a to Zita Bradová, Ivana K ížová, Kv ta Što ková, Ivona Vávrová a Bohumila
Víte ková.

Touto cestou bych cht la pod kovat všem koledník m, maminkám i vám všem, kte í jste otev eli
dve e svých domov  a do sbírky jste p isp li.
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Asistentka pro T íkrálovou sbírku Kv ta Što ková
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Školní okénko
Nový kalendá ní rok jsme zahájili  hned od 4.  ledna plaveckým výcvikem 2.,  3.  a  4.  ro níku.  Tyto
hodiny nahrazují v druhém pololetí hodiny t lesné výchovy. D ti jsou nadšené ze svých plaveckých
pokrok , které p icházejí každý týden!

Divadelní program po Novém roce pokra oval lednovým filmovým
edstavením pohádky Úžas ákovi pro 1. a 2. ro ník. V únoru pro mladší

následovala Cirkusácká pohádka plná humoru a písni ek. Pro starší
ro níky bylo tentokrát na programu n co neobvyklého a trochu více
náro ného – anglicko- eská pohádka A Silly Bear. Hodiny anglické
konverzace jsme využili jako p ípravu a snažili se naposlouchat písni ky
a zapamatovat alespo  pár užite ných sloví ek. Divadelní zimu zakon ila
pohádková klasika Rákosní ek a hv zdy, která p enesla naše nejmenší k
velmi známému rybníku Br álníku.

K zimnímu období již neodmysliteln  pat í také d tský karneval.
Tentokrát p ipadl na 16. února. Tématem byla strašidla a Kulturní d m
zaplavily na n kolik hodin nejrozli jší masky. Samoz ejm  nemohly
chyb t ani r zné sout že a tombola o jedine né ceny! O výzdobu sálu se
výborn  postarala paní Libuše Suchá, které pat í velké díky za as

novaný p ípravám na tento den.

Od 1. února 2019 je naše škola sou ástí Evropského projektu – Šablony II. Díky tomuto programu
ibyly d tem t i zájmové kluby, které jsou zcela zdarma – Klub logiky a deskových her, Dou ování

a tená ský klub. Tento projekt bude trvat 2 roky. Z tohoto projektu jsme po ídili také interaktivní
tabuli,  která  se  hned  od  prvního  dne  stala  nedílnou  sou ástí  naší  výuky  a  baví  nejen  žáky,  ale  i

itelský  sbor!  Dále  chceme z  projektu  zrealizovat  a  vybavit  školní  knihovnu a  t ídu,  která  bude
sloužit jako ítárna a zárove  i jako relaxa ní místnost pro oddych b hem náro ných vyu ovacích
dn .



11

V pond lí 18. b ezna jsme ve škole p ivítali d ti z mate ské školy. V každé ze t íd pro n  byly
nachystány zajímavé v domostní i pohybové aktivity a sout že se sou asnými žáky školy. D ti si na
vlastní o i vyzkoušely, jak to chodí u „u velkých školák “ a zjistily, že škola neznamená jen se u it.
A my se t šíme, že ty nejstarší p ivítáme 2. zá í v našich školních lavicích.
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Z mate ské školy
ZIMNÍ RADOVÁNKY

Paní zima nám v letošním roce nabídla mnoho aktivit
na sn hu a se sn hem. Poznávali jsme zimní sporty, p i
pokusech jsme zjiš ovali vlastnosti sn hu a ledu. Na
procházkách jsme vnímali krásu zimní p írody.  D ti
stav ly sn huláky, hrady, tunely a vyšlapávaly sn hové
cesty. Vesele si na sn hu hrály a dovád ly. Všichni jsme
si spole  užili spousty legrace p i ježd ní na lopatách.
Kopec byl celý náš.

BARVI KOVÝ KARNEVAL

„Hurá, karneval“!!! Zn lo školkou, po oznámení, že ve
školce prob hne dopoledne plné her, písní a zábavy.
Tentokrát  na  téma  „Barvi kový  karneval“,  kdy  se  d ti

ly obléknout do barvy, kterou mají nejrad ji.
Spole  jsme si vyzdobili t ídu barevnými balónky,
stužkami a papírovými klauny.

V den konání se už d ti od rána nemohly do kat. Karneval jsme zahájili „barevným“ tancem, poté
následovaly sout že, hry s barevnými mí ky (t íd ní dle barev, házení, foukání…). Všichni jsme si
karneval náramn  užili. Za odm nu si d ti odnesly balí ek s p ekvapením.
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JARO

Jaro  je  kouzelník,  který  aruje  teplem  slunce  a  pestrostí  barev.  P íroda  se  probouzí  ze  zimního
spánku. Brou ci vylézají ze svých úkryt , zví átk m se rodí mlá átka. Ze zem  vylézají první kyti ky
a pu í stromy. O stromech nám do školky p išel povídat mistr truhlá , který d tem p iblížil význam
a smysl strom .

Co stromy jí, co d lají p es den, kdy odpo ívají a spí, jak p emýšlejí, ale také jaké mají kamarády i
nep átele. Na ukázku nám donesl 25 r zných druh  d ev, které si mohly prohlédnout, osahat,

ichat, podívat se, jakou mají r zná d eva barvu a strukturu.

Také d ti seznámil s povoláním souvisejícím se d evem jako t eba truhlá , tesa , ale i dnes už mén
známé kolá , bedná  a sekerník. Nechyb la ani praktická innost, kdy si d ti dod laly d ev ný

ív sek, který si odnesly dom .

U strom  jsme z stali i další den, kdy jsme se zapojili do sázení nových stromk  v naší obci. Vybavili
jsme se lopatkami a konvemi s vodou a vydali se na cestu. Na domluveném míst  nás mile p ivítal
pan starosta s paní místostarostkou.

Pak jsme se pustili do práce. Každý p idal ruku k dílu. N kdo d lal jámu na stromek, další zaléval
nebo zahazoval. Sázeli jsme hrušn , ze kterých si za pár let ochutnáme sladké hrušti ky. Nakonec
jsme stromk m zazpívali písni ku, aby hezky rostly. Jejich r st a zm ny v závislosti na ro ním
období budeme nadále sledovat.
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Mladí hasi i
Ani v pr hu zimy jsme s malými hasi i nezaháleli. D ti chodily jednou týdn  hrát florbal do
kulturního domu. Touto cestou bychom cht li M stysu Ostrov nad Oslavou pod kovat za to, že nám
tuto aktivitu pro d ti v kulturním dom  bezplatn  umožnil.

V letošním roce eká naše dv  d tská hasi ská družstva 11 sout žních klání v sout ži Regionál cup
mládeže 2019 v kategoriích starší a mladší žáci, a to v následujících termínech:

1. kolo 12. 5. 2019 ve Velkém Mezi í

2. kolo 19. 5. 2019 v Lavi kách

3. kolo 26. 5. 2019 v Blízkov

4. kolo 2. 6. 2019 v Lomni ce u Tišnova

5. kolo 9. 6. 2019 ve Stránecké Zho i

6. kolo 16 6. 2019 ve Zn tínku

7. kolo 23. 6. 2019 v Netín

8. kolo 30. 6. 2019 v Zadním Zho ci

9. kolo 1. 9. 2019 v Radostín  nad Oslavou

10. kolo 8. 9. 2019 ve Št pánovicích

11. kolo 15. 9. 2019 v Dolních Lou kách.
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Skautský oddíl Ješt rky
Jarní období využíváme k výpravám a návšt vám zajímavých
míst.  Byli  jsme  si  nap íklad  vyzkoušet  horolezeckou  st nu  ve
sportovní hale v Byst ici nad Pernštejnem. Ti mladší se s lezením
a vybavením teprve seznamovali, starší se v t chto aktivitách
postupn  zlepšují.

Další týden jsme se vydali do ostrovské knihovny. Paní
Vondráková pro nás p ipravila skv lý program plný informací o
knihách se skautskou tématikou i dobrodružné romány týkající se
dobývání hor a horolezení. Velmi jsme si ho užili a odnesli si nejen
spoustu p íjemných zážitk , ale také knih k pro tení.

V polovin  b ezna jsme se zapojili do úklidu Ostrova. Prošli jsme
okolí podél silnice vedoucí na Ž ár, dále pak p íkopy u cesty
k nádraží, vy istili i strouhy a meze p i cest  od železni ního viaduktu zp t do obce. Na tak malém
území jsme naplnili sedm velkých pytl  sm sného odpadu a jeden plný kovového.

V sobotu 13. dubna jsme si ud lali výlet do Brna, do zábavního vzd lávacího centra VIDA. Vzali jsme
s sebou také rodi e a sourozence, takže nás z Ostrova vyrážela „tlupa“ ítající 34 ú astník . V rámci
interaktivních  exponát  jsme  se  dozv li  mnoho  o  d jích  v  p írod ,  fyzice,  lidském  t le  nebo  o
technických vynálezech.
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Sport
HOKEJISTÉ ZÍSKALI BRONZOVÉ MEDAILE

Ostrovským hokejist m skv le vyšel záv r základní ásti. ty i výhry v ad  nad Škrdlovicemi,
favorizovaným Sv tnovem, P ibyslaví a Pavlovem vyšvihly HC Ostrov na tvrté místo v tabulce po
základní ásti sout že.

Ve tvrtfinále se naši hokejisté utkali s P ibyslaví. První utkání série bylo velmi dramatické, rozhodly
až samostatné nájezdy. Ostrovský tým táhl Ji í N mec, který m l dv ma brankami a jednou asistencí
lví podíl na vít zství 4:3. Druhý zápas byl jednozna jší a po výh e 5:1 ekaly HC Ostrov boje o
medaile.

OSTROV  –  P IBYSLAV  4:3 SN. Branky a nahrávky: N mec 2, Doležal, Dostál (N mec,
Procházka). T etiny: 1:1, 1:2, 1:0 - 1:0. Nejlepší hrá : N mec.

IBYSLAV – OSTROV 1:5. Branky a nahrávky: P. Burian, P. Burian ml., Doležal, Dupal, Ková
(P. Burian ml., Dupal, F ukal, Kment, Procházka). T etiny: 1:2, 0:2, 0:1. Nejlepší hrá : P. Burian ml.
Kone ný stav série 0:2, postupuje Ostrov.

V prvním semifinálovém utkání tým ostrovských hokejist  však tahal za kratší konec a podlehl
Vatínu 5:3. Ve druhém zápase série Ostrov na konci druhé t etiny vedl 2:1. Vatín však srovnal, a tak
o vít zi musely rozhodnout nájezdy. V nich byl š astn jší Vatín a postoupil do finále.

VATÍN – OSTROV 5:3. Branky a nahrávky: Kment 2, Dupal (Buchta, N mec). Diváci: 300.
etiny: 3:1, 1:2, 1:0. Nejlepší Dostál.

OSTROV – VATÍN 2:3 SN. Branky a nahrávky: Pavel Burian ml., Dupal (Buchta, N mec,
Procházka). T etiny: 0:0, 1:2, 1:0 - 0:1. Nejlepší hrá : N mec. Kone ný stav série: 0:2, postupuje
Vatín.

Na Ostrov tak ekal jediný zápas o t etí místo proti ici, která vy adila lo ského finalistu Sv tnov
a v semifinále velmi trápila lídra z Bohdalce. Naši hokejisté rychle vedli, ovšem ice záhy
vyrovnala. Pak za al na led  ú adovat Radek F ukal, který nastartoval tým k vedení 4:2 po první
ásti. Druhá ást vyšla lépe hostujícímu celku, jenž dokázal v p esilovce korigovat. Že se hrálo
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o hodn  a s velkým nasazením dokládá ud lení i n kolika trest  do konce utkání. Záv re ná pasáž
ovšem znovu pat ila ostrovským hokejist m, kte í po vít zství 6:3 získali bronzové medaile.

OSTROV – ICNE 6:3. Branky  a  nahrávky:  F ukal  4,  Pav.  Burian  ml.,  N mec  (N mec  2,
Buchta, J. Burian, Petr Burian, Ková ). Vylou ení: 5:2. T etiny: 4:2, 0:1, 2:0. Nejlepší hrá : F ukal.
Sestava Ostrova: Ondrá ek - Buchta, J. Burian, Pavel Burian, Pavel Burian ml., Petr Burian, Doležal,
Dupal, F ukal, P. Gregar, Ková , N mec, S. Pelikán, Procházka.

TANE NÍ ZÁBAVA

HC Ostrov si Vás dovoluje pozvat na tane ní zábavu se skupinou BeatBand. Ta se koná v sobotu
4. kv tna 2019 v kulturním dom  v Ostrov  nad Oslavou.

PÁRKOVÉ ZÁVODY

V ned li 10. února uspo ádal TJ Sokol Ostrov nad Oslavou párkové závody v b hu na lyžích pro d ti
a mládež. O medaile, párek a sladkou odm nu se bojovalo ve ty ech kategoriích. Zvít zili v podstat
všichni, kte í našli odvahu nazout si b žky a pom it se s ostatními.

LYŽA SKÁ VYJÍŽ KA

Letošní zimní po así dovolilo Vesnické lize, pro milovníky b žkového lyžování, po dvou letech op t
uspo ádat 5. ro ník Lyža ské vyjíž ky. Trat  byly p ipraveny i pro ty náro jší, a to sn žným
skútrem, který má na starosti pan Karásek z Radostína. Tra  m ila kolem dvaceti kilometr , ale
každý si mohl vybrat tra  na míru. Je pravda, že po ránu byly n které úseky zafoukané, ale nakonec
si to všichni ú astníci užili. Ocen ní zaslouží i Radostínští, kte í p ijeli na start do Ostrova nad
Oslavou a tra  si vyzkoušeli projet opa ným sm rem. Celkem si krásný den mohlo užít na šedesát

astník .
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Další zprávy

OCEN NÍ DAGMAR PÁLKOVÉ

Když se do práce vloží srdce a nadšení tak se dílo da í. U Dagmar Pálkové to platí p esn  tak. Tahle
žena v policejní uniform  má srdce na správném míst  a nadšení ji neopouští. Proto se také lenové
Týmu pro mládež okresu Ž ár nad Sázavou na svém jednání ze dne 7. 12. 2018 jednohlasn  shodli
na tom, že Ocen ní za innost v roce 2018 v oblasti prevence rizikového chování mládeže pat í práv
jí. Oce ovat a chválit se Tým rozhodl p ed dv ma lety. Shodli jsme se na tom, že slýcháme p íliš
mnoho kritiky a uznání velmi málo a p itom známe spoustu t ch, kte í ve svých zam stnáních i
osobních životech fungují mnohdy na více než 100%.

První Ocen ní za innost získal projekt ž árské divadelní spole nosti EFFRENATA p edstavení
Dýchej!. I za tímto po inem stála Dáša Pálková spole  s režisérkou Janou Mifkovou. Letošní,
druhé v po adí, p edávání Ocen ní probíhalo ve velmi slavnostním duchu, a to v rámci setkání ke
Dni u itel  v M stském divadle ve Ž e nad Sázavou. Ješt  p ed divadelním p edstavením Hymna

árských ochotník  si Dáša Pálková vychutnala dlouhý aplaus, který následoval po vyslovení jejího
jména.
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Oblast, kterou budeme i nadále každoro
chválit, se týká prevence rizikových jev .
Zastáváme názor, že práv  prevence je ta
nejú inn jší aktivita ve snaze o snižování
kriminality d tí a mládeže.

Dáša Pálková se ke své policejní preventivní
innosti dopracovala kr ek po kr ku.

Základní školní docházku absolvovala v
Byst ici na Pernštejnem a v Novém M st  na
Morav . Na st ední školu chodila ve Ž áru nad
Sázavou a to na pr myslovou školu
strojnickou. Po ukon ení školy si vyzkoušela
práci prodava ky i post vedoucí prodejen. Blíže
k d tem se dostala na Základní škole Radostín
nad Oslavou, kde u ila na prvním i druhém
stupni. Protože se nebojí výzev, vyzkoušela si
také práci „na pásu“ ve firm  Arrow.

Od roku 2009 pracuje na pozici strážník na
úseku prevence u M stské policie Ž ár nad
Sázavou. Je spolutv rkyní mnoha
preventivních projekt  a program
zam ených  nejen  na  d ti,  ale  i  na  dosp lé  a
seniory. Její život není jen ten pracovní,
donedávna se v novala cvi ení d tí v Sokole a
je inná také v život  obce. A já o ní ješt  vím,
že  umí  zpívat  a  hrát  na  klavír.  Pokud  se  o

kom dá íct, že je všestranný, je to práv  strážník Dagmar Pálková. Za leny Týmu pro mládež:

Mgr. Petra Svobodová

koordinátorka týmu pro mládež Ž ár nad Sázavou, projekt "Na správnou cestu! II"
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