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ZPRAVODAJ OBCE 
OSTROVÁNKY 

PODZIM 2015 
 

     Vydává obec 
Ostrovánky 

     XIII. ročník  číslo III 
******************************************************************** 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Životního jubilea 90 let se v měsíci červnu dožila paní Anna Krejčířová. Stala se tak v současnosti 
třetí obyvatelkou obce, která se dožila tohoto úctyhodného věku, k němuž jí byly popřát členky 
kulturní komise s dárkovým balíčkem. Ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví. 
 
Slovácký rok 
 
Po čtyřech letech přišel opět čas velkého folklorního svátku v Kyjově. Ve dnech 13.-16.srpna byl 
připraven výběr kulturních programů, ukázky lidových řemesel a spousta dalších akcí, které 
podporují folklorní tradice v tomto kraji. Největší popularitě se ovšem těší nádherný krojovaný 
průvod, v němž občané obcí regionu předvádí všechny druhy svých krojů hýřící překrásnou paletou 
barev. Naši obec reprezentovalo v průvodu celkem 42 občanů, od našich nejmenších po seniory jak 
v pracovních, tak v parádních krojích. Doprovázel nás vůz s koníkem, na kterém se vezly nejmenší 
děti, pro které bylo neuvěřitelné horko, panující při tomto ročníku, náročné a nejen pro ně. Trpěli 
vlastně všichni v průvodu obzvláště v plných krojích. Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům a 
také ženám, které kroje připravovaly a strojily do nich. Jsme rádi, že se do těchto krojovaných akcí 
zapojuje stále více naší mládeže, do které vkládáme naděje na pokračování tradic. 
Koláče do průvodu se pekly v pátek před akcí  na kulturním domě. Ženám, které se tohoto úkolu 
ujaly, patří rovněž dík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
První školní den 
Letos poprvé do školních lavic usedlo hned pět prvňáčků. Do Kyjova nastoupili Marek Lihan a 
Helena Šeredová, do Bukovan Martina Záhumenská a Ondřej Novák a do Ždánic Helena Ježková. 
Všechny děti dostaly od starostky obce v upomínku na první cestu do školy pěknou knížku. 
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HASIČI 
Soutěže  
5.7. Věteřov   5. místo z 10 družstev 
18.7. Ždánice   6. místo 
1.8.  Ostrovánky   3. místo 
12.9.    Vracov    7. místo 
19.9. Želetice - noční útok  2. místo 
 
 
Na hasičských soutěžích se letos našemu družstvu příliš nevede. Na soutěži ve Věteřově skončili na 
pátém místě, ovšem z deseti zúčastněných družstev, což byl dosud nejvyšší počet hasičských sborů 
od té doby, co se závodů účastníme. Při soutěži v Ostrovánkách jsme se umístili na pěkném třetím 
místě. Zde je třeba vyzdvihnout, že soutěžily tentokráte i naše děti, jejichž družstvo doplnili dospělí. 
Doufejme, že roste nová generace, která naváže na tradici hasičů v Ostrovánkách. V plném počtu se 
náš tým zúčastnil atraktivního nočního požárního útoku v Želeticích. V první části soutěže jsme měli 
neplatný pokus, protože oheň nezhasl, ovšem při druhém útoku za nepříznivých deštivých podmínek 
se našim hasičům podařilo zaútočit perfektně a bylo z toho velmi pěkné druhé místo. 
 
Stavění máje a svatováclavské hody 

Na Trávníku se v pátek 25.září tradičně setkaly pěvecké sbory při 
stavění máje. Přes nepříznivé deštivé počasí se za doprovodu 
cimbálové muziky Friška vesele zpívalo a ozdobená máj brzy 
stála. Růže a mašle letos vyrobila mládež za pomoci dospělých. 
Kulturní komise obce přítomným  podávala malé pohoštění a 
dobrou náladu nezkazil ani vytrvalý drobný déšť. Druhý den v 
sobotu 26.září jsme vyšli do průvodu po vsi s omlazenou 
dechovou hudbou Šardičanka, kterou zveme již několikátý rok. 
Krojovaných bylo málo, zejména byly do parádních krojů 
oblečeny děti. Večerní hodová zábava měla letos slabou účast, ale 

Šardičanka rozproudila svým výkonem všechny přítomné, proto se také každoročně zve, přestože 
není nejlevnější. Tento den zajišťují hasiči a na muziku jim obec přispívá 15 tis.Kč. Při chození po 
vsi se letos vybralo rekordních 9250,-Kč. Chceme tímto srdečně poděkovat všem občanům, kteří na 
muziku přispěli. 
 
Exkurze dětí ze ZŠ Bukovany v Ostrovánkách. Děti si prohlédly kapličku Panny Marie a poté 
zamířily na farmu, kde se podívaly do stájí a do sýrárny a povozily se na koni.Nakonec si pohrály na 
dětském hřišti, kde také posvačily a vrátily se do školy. 
 
INFORMACE PRO OBČANY 
 
10.7.2015 byl na žádost obyvatel již podruhé v tomto roce přistaven na Trávníku velkoobjemový 
kontejner. Účel byl splněn, opět se ho podařilo zcela zaplnit. 
Sběr železa od občanů hasiči netradičně odváželi tentokráte až v létě 25.července.Místní občané této 
akce opět využili a před své domy staré železo nachystali. 
 
Na Trávníku bylo dokončeno nové dětské hřiště, jehož stavební prvky byly vybrány nejen pro naše 
nejmenší, ale rovněž bylo pamatováno na starší děti. V souvislosti s touto akcí zde byly  vysazeny 
nové stromy. Výsadba byla komplikována velkým vedrem, stromy se musely denně zalévat. Na 
podzim budou ještě vysazeny keře jako živý plot, aby bylo dětské hřiště odděleno od parkoviště. 
V areálu bývalého JZD je zprovozněna sýrárna. Možnost nákupu různých druhů sýrů a čerstvého 
mléka. Prodejní doba út, čt  9 – 12 hod., po, st, pá 9 – 12 a 15 – 18 hod. 
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Stále pokračuje akce kabelová televize za 1500,- Kč do  konce roku 2015. 
 
Obecní úřad vyhlašuje nové výběrové řízení na pronájem místního pohostinství. Přihlášky jsou 
přijímány v kanceláři obecního úřadu. Pronájem možný od října 2015. 
 
Akce "ZASAĎ STROM" 
Na obecním pozemku naproti hřbitovu, který je již geometricky zaměřen, je plánovaná výsadba 
různých druhů třešní. Je to místo, na kterém již v minulosti třešňová alej byla.Účelem výsadby je 
vytvoření větrolamu nad obcí a zároveň zamezení půdní eroze. 
Chtěli bychom, aby se občané výsadby stromků zúčastnili,  zasadili svůj stromek a sledovali, jak se 
mu daří. Mohou to být i celé rodiny s dětmi nebo jednotlivci. Stromky dodá obec, termín výsadby 
bude včas upřesněn. 
 
Místní knihovna oznamuje občanům změnu výpůjční doby. Knihovna bude otevřena vždy ve čtvrtek 
od 17 – 18 hod. 
 
Druhá etapa obnovy kříže u kaple sv. Václava 
Toto znamenalo obnovu písma na mramorové části kříže a jeho pozlacení. Rytecké   práce a pozlacení 
provedl výtvarník Petr Horák z Milotic během měsíce srpna. Tímto   aktem bylo vytvořeno důstojné 
prostředí u kaple sv. Václava a  zakončena tak úspěšná příprava kaple na Svatováclavské hody 
v Ostrovánkách v roce 2015. 
        Ing. František Jedovnický 
Mše svatá  v měsíci říjnu v 10,45 hod. 
  4. 11. a 25. října      Nechvalín 
  18.října         Ostrovánky 
 
 
Změna územního plánu 
Připravuje se změna územního plánu a obecní zastupitelstvo by rádo slyšelo od svých občanů náměty 
na rozvoj obce, služby, podnikání apod., které musí být zaneseny do této změny včas. 
Své návrhy a připomínky je třeba dodat do konce měsíce listopadu na obecní úřad, abychom z nich 
mohli  čerpat. Po tomto termínu již jsou připomínky BEZPŘEDMĚTNÉ! 
 
 
 

VÝZVA ÚŘADU PRÁCE ČR – PRŮKAZY OZP 
 
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Kyjov vyzývá všechny držitele průkazů mimořádných výhod 
a dočasných průkazů pro osoby zdravotně postižené, kteří si doposud nepožádali o výměnu za nový 
trvalý průkaz, aby tak učinili nejpozději do 31. 12. 2015, jelikož tímto dnem platnost všech těchto 
stávajících průkazů končí. Nový průkaz může být vydán po předložení Žádosti o přechod nároku na 
průkaz osoby se zdravotním postižením, aktuální fotografie, stávajícího průkazu a po zaplacení 
správního poplatku 30,- Kč. 
Žádost o přechod nároku na průkaz bez posuzování zdravotního stavu je možné uplatnit v 
přízemí ÚP ČR Kyjov, Jungmannova 1310 nejpozději do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 tento 
nárok zaniká. 
Zasedání OZ 8.9.2015 
1) zahájení 
2) nákup nemovitosti č.86 ( po p.Dubné) 
3) schválení kupní smlouvy na nemovitost č.86 
4) schválení odkoupení 1/3 pozemku na Trávníku 
5) schválení rozpočtového opatření č.3 



Zpravodaj obce podzim 2015 
 

4 

6) schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ( E.ON) 
7) schválení smlouvy o smlouvě budoucí 
8) žádosti občanů 
9) vyvěšení záměru na pozemek 24/4 
10) schválení pronájmu pozemku 
11) schválení smlouvy pro provádění zimní údržby komunikací ( p. Petr Šalvata) 
12) schválení zpracování knihy  RNDr.Kotíkem 
13) různé, závěr 
 
SPORT  
Dne 11.července 2015 zorganizovali naši fotbalisté SMÍŠENÝ VÍCEBOJ v Nechvalíně ve čtyřech 
disciplínách mezi obcemi. Sehrály se boje ve volejbale, nohejbale, hodu pneumatikou a poslední 
disciplínou byl hod na koš. Večer s diskotékou zakončil úspěšný sportovní den. 
 
Turnaj mezi obcemi 
Na víceúčelovém hřišti v Nechvalíně se konal  21.srpna turnaj mezi obcemi, kterého se zúčastnila 
družstva: Nechvalín, Ostrovánky, Lovčice a Ždánice. První místo obsadilo mužstvo Ždánic, naši borci 
skončili na čtvrtém místě. Přesto je třeba vyzdvihnout výborný výkon brankáře Radka Červíka, který  
se v brance překonával. 
LIGA ŠESTI započala nový ročník 2015/2016. Ligu tvoří ŠEST účastníků- SPORTaK, STS 
Chvojkovice – Brod, 1.FC Ostrovánky/Nechvalín, Bukovany, Moravany a Kyjovjáci. Prvního turnaje 
se naše a bukovanské družstvo nezúčastnilo. 2. turnaj se koná 7.11. v Bukovanech a další 12.12. 2015 
v žarošické hale. 

 
POZVÁNKA   NA   AKCE V OSTROVÁNKÁCH  
28.říjen  lampionový průvod 
8.listopad  vítání občánků 
prosinec  vánoční dílna pro děti 
   zpívání u vánočního stromku 
   štěpánský turnaj ve stolním tenise 
   silvestrovské derby ve fotbale 
23.leden 2016   maškarní ples 
 
AKCE V OKOLNÍCH OBCÍCH 
17.-19.říjen  Bukovany - hody 
5.listopad  KD Nechvalín - beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou 
21.-22.listopad Nechvalín - kateřinské hody 
5.prosinec  KD Nechvalín - vánoční koncert a výstava, košt štrůdlů, přehlídka vína, CM 
16.leden 2016  Nechvalín - školní ples 
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