ZPRAVODAJ OBCE OSTROVÁNKY
ZIMA 2014
XII.ročník IV.číslo Vydává obec Ostrovánky
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Společenská kronika
Paní Ludmila Fricová rozšířila řadu našich občanů, kteří se
dožili významného životního jubilea neuvěřitelných 85 let.
Zástupci obce v čele se starostkou jí popřáli a předali
dárkový balíček.
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Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 10.-11. října 2014 a kandidátku podaly 4 strany: Nezávislí
kandidáti Ostrovánky, KSČM, KDU-ČSL, Starostové a nezávislí. Celkový počet voličů: 185
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky: 144, odevzdáno rovněž 144, což je 77,84%.
Ustavující schůze se konala 5.listopadu 2014 a nově zvolení členové zastupitelstva obce zvolili toto složení
zastupitelstva:
starostka obce
Květoslava Svršková
místostarostka obce Marie Závodská
členové
ing. Blanka Jedovnická
předseda finančního výboru
Radek Dlouhý
předseda kontrolního výboru
Zdeňka Gardášová
předseda kulturní komise
Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, milí čtenáři našeho obecního zpravodaje,
letošní rok byl rokem volebním, proto mi dovolte, abych vám poděkovala za podporu a účast v
komunálních volbách. Novým členům zastupitelstva přeji, aby se splnila jejich představa, s kterou
kandidovali a také abychom našli spolešnou řeč ve prospěch nás všech.Pokud se do dění v obci zapojí opět
více občanů, věřím, že naše plány nezůstanou jen na papíře.

Lampionový průvod
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V úterý 28.10.2014 v den výročí vzniku samostatného Československa se ve večerních hodinách na horním
konci u kaple sv. Václava sešlo hojně dětí i rodičů s rozsvícenými lampiony.Společně jsme za zvuku
pochodu prošli obcí k pietnímu místu na dolním konci obce, kde starostka položila kytici. Všichni účastníci
dostali malé občerstvení v podobě teplého čaje. Na závěr bylo vypuštěno do vzduchu několik lampionů
štěstí.
Tvořivé dílny pro děti
Dílny pro děti si vzala na starost p. Jana Lihanová, která hledá různé náměty na vyrábění, zároveň vše
shání a chystá a při vyrábění dětem pomáhá i radí společně s maminkami. Obec přispívá na materiál
potřebný k výrobě předmětů.
Podzimní dílna se konala v neděli 9.11.2014 na kulturním domě, děti vyráběly různé výrobky z přírodnin a
papíru. Bohužel účast byla hodně slabá.
Vánoční dílna proběhla v neděli 30.11.2014 a tentokrát se dětí sešlo hodně, vyráběly vánoční přáníčka,
andělíčky, stromečky, ozdoby a různé zimní motivy.
Po skončení jsme šli všichni společně rozsvítit vánoční stromek.
Tímto bychom chtěli poděkovat p. Janě Lihanové za pěkné nápady a organizování těchto akcí pro děti.

Mikulášská diskotéka
Dne 6.prosince 2014 uspořádala kulturní komise za spolupráce
rodičů a SDH mikulášskou diskotéku s Mikulášem, anděly a čerty.
Manželé Kožuští se ujali organizace dětských her a hudební
produkce, členky hasičského sboru zajišťovaly občerstvení,
kulturní komise přichystala balíčky pro děti a mládež převlečená
za čerty s Mikulášem a andělem vnesla na závěr rozruch na sál.
Mikuláš vyslechl od dětí pěkné básničky a za odměnu všechny
dostaly malý balíček

Výroční schůze SDH
Sbor dobrovolných hasičů se sešel na své každoroční výroční
schůzi dne 13. prosince 2014. Starosta hasičů p.Slepánek Jiří hodnotil činnost v uplynulém období, kdy
zejména vyzdvihl celkové první místo v okrskových soutěžích a velitel hasičů p.Koutný Josef ml. doplnil
dalšími informacemi. Sbor se ztenčil o deset členů, kteří požádali o vystoupení.
INFORMACE PRO OBČANY
Uzavření obecního úřadu v době od 23. 12.2014 – 2.1.2015
Rovněž místní knihovna bude zavřena dne 24. a 31.12.2014. Otevřena bude 7.1.2015.
Obecní poplatky
Poplatky na rok 2015 zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.
450,-Kč/osobu/ rok popelnice, 150,-Kč/osobu/ rok stočné, 50,-Kč pes a další pes 75,-Kč. Částku za odpady
je možno opět rozdělit do dvou splátek. Poplatky budou vybírány na obecním úřadě od 5. ledna 2015.
Svoz komunálního odpadu 1.1.15 nebude proveden ve čtvrtek, ale v sobotu 3.1.2015.
Prodej kaprů z Pohořelic se uskuteční ve dnech 21. a 23.12.2014 vždy od 13 hod. přibližně 1/2 hodiny
dle zájmu občanů na Trávníku.
Informace farního úřadu
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Od srpna 2014 je farářem pro farnosti Ždánice a Lovčice páter Stanislav Kovář se sídlem ve
Ždánicích. S rozloučením s otci Josefem Pohankou a Josefem Večerou došlo k určitým změnám v konání
bohoslužeb.Odpadají sobotní mše s nedělní platností v Ostrovánkách a Nechvalíně. Pan farář Kovář slouží
o nedělích tři mše svaté, a to v 7.45 hod. buď ve Ždánicích nebo Ostrovánkách či Nechvalíně, v 9.15 hod.
vždy v Lovčicích, v 10.45 hod. buď v Ostrovánkách či Nechvalíně nebo ve Ždánicích. Místo konání mší v
7.45 a v 10.45 je upřesňováno měsíc dopředu a farníkům je včas sděleno v kostele či kaplích.
Mše svaté v Bukovanech v kapli Jana Pavla II se konají vždy ve čtvrtek v 17 hod.
a každou třetí neděli v měsíci v 15 hod.
Vánoční mše bude na Boží Hod 25.12.14 v 10,30 hod.
Jesličky v kapli budou vystaveny 26. a 28.12. od 14 - 16 hod.
2.zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.14
Program:
l. schválení rozpočtového opatření
2. schválení rozpočtového provizoria
3. schválení provedení inventarizace
4. schválení dodatku č.1 DSO Severovýchod
5.schválení smlouvy s MND
6. podání žádosti o dotaci na dětské hřiště
7. schválení odpisového plánu
8. schválení zprávy o uplatňování územního plánu Ostrovánky
9. projednání žádosti p.Jedovnického Josefa z č.56
10. projednání příspěvku p. Vojtěcha Krejčíře
11. schválení žádosti na převod křížku před kaplí – zjištění podkladů pro převod do
12. schválení smlouvy na sběr šatstva s provozovatelem REVENGE a.s.
13 schválení Smlouvy o dílo se spol.DERATEX

vlastnictví obce

Kontejner na oblečení
Na veřejném prostranství vedle telefonní budky je nově přistaven kontejner na nepotřebné oblečení, boty,
hračky.
Kontejner provozuje společnost REVENGE, a.s.Hlavní cíl je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a
tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Odevzdáním Vašeho
nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.Větší část oblečení se
podaří zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu, zbývající třetina se zpracuje pro
průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje. Přirozenou
součástí práce s oděvy je i využívání takto sesbíraného oblečení v neziskových projektech se společnostmi
jako jsou: ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC,MOMENT OSTRAVA, ČČK a další.
Kontejner nic nestojí, veškerou starost a servis zajišťuje firma sama.Kontejner se vybírá 1x týdně ručně.
Do kontejneru patří:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL,
PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.
Do kontejneru nepatří:
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ
USTŘIŽKY LÁTEK
Upozorňujeme opětovně občany, aby důsledně třídili odpad do příslušných kontejnerů a neházeli
např.česnek do plastů!!!
Pozvánky na akce
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Prosinec
21.12. v 15 hod.
23.12. v 17 hod.
26.12.
27.12. v 15 hod.
28.12. v 10 hod.
31.12.
Leden 2015
4.1. v 13 hod.
4.1.v 15 hod.
17.1.
24.1.
31.1. hod.
Únor
7.2.
14.2.
Březen
22.3.

- vánoční posezení na kulturním domě výstava vánočních ozdob
- zpívání u vánočního stromku
- ochutnávka masových rolád
- vánoční koncert CM Danaj a Magdaleny Múčkové v kapli v Bukovanech
- turnaj ve stolním tenisu KD Ostrovánky
- silvestrovské derby ve fotbale na Trávníku
- tříkrálová sbírka v Ostrovánkách
- vánoční koncert v kapli Jana Pavla II. v Bukovanech
- krojovaný ples v Bukovanech s předtančením moravské besedy
- v 15 a 20 hod. - MAŠKARNÍ PLES pro děti dospělé Ostrovánky
- košt slivovice v Bukovanech
- školní ples Nechvalín
- fašaňk
- vědomostní soutěž dětí mikroregionu v Želeticích

Co možná o vánocích nevíte
Některé zvyky kolem Vánoc vlastně ani nejsou lidové v pravém slova smyslu.
Tak třeba Santa Klause vymyslela firma Coca-cola před druhou světovou válkou a tradice stromečku je
vlastně
obyčejný
měšťanský
zvyk,
který
u
nás
začal
někdy
v
18.
století.
První inzerát na vánoční stromek se objevil v českých novinách až roku 1843 a na Moravu dorazil tento
zvyk řezat mladé stromky až počátkem 20. století. Jenže je tady ještě jedna zvláštnost. Stromečky se
původně zavěšovaly ke stropu za špičku a buď se vůbec nezdobily nebo jen velmi málo.Slovo koleda
pochází z latinského Calendae. Tak se říkalo dnům, v nichž se slavil zimní slunovrat, a to dávno před
křesťanstvím. Během slunovratu obcházeli pohanští kněží domy a zpívali rituální zpěvy, které měly přinést
štěstí a blahobyt. Odměňováni byli různými drobnostmi. Stejný zvyk si posléze osvojili křesťanští kněží,
oslavující narození Krista. Koledy v pravém smyslu, tedy jako vánoční písně zpívané dětmi a chudými,
prosícími o výslužku, jsou až dílem středověku. Jejich původ najdeme v jednoduchých gregoriánských
zpěvech, které zapůsobily na věřící při bohoslužbě natolik, že začali tvořit podobné písně. Podle legendy je
autorem první koledy svatý František z Assisi. Koledy se zpravidla ústním podáním předávaly z pokolení
na pokolení, bývaly upravovány a všelijak komoleny. Časem splynuly se světskými písněmi a často v nich
nechyběl humor. Koledy byly vlastně prvními písněmi v českém jazyce. Měly přitažlivou a nenáročnou
melodii a prostý text. Základním motivem byla radostná novina narození Spasitele, buzení pastýřů, pouť
Tří králů do Betléma, prosba o dárek i přání dobré úrody hospodáři.
Přejeme za redakční radu i zastupitelstvo obce všem občanům klidné prožití
vánočních svátků a nezapomeňte na hlavní odkaz vánoc, kde žádný dar není
o penězích, ale především je poselstvím dobrého vztahu, je potěšením a
symbolem přátelské pospolitosti pro další období. Do toho Nového roku
přejeme mnoho štěstí, spokojenosti, osobních úspěchů a pevného zdraví.
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