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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 18. ledna 2016 oslavila krásné kulaté jubileum – 80 let – p. Irena Janková. Zástupci obce jí
poblahopřáli a předali malou pozornost. Ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.
V sobotu 19.března oslavili manželé Irena a Josef Jankovi neuvěřitelných 60.let společného života diamantovou svatbu. Za doprovodu rodiny obnovili slavnostně svůj manželský slib. Na varhany obřad
doprovodil p. Josef Novák ml. s členy mužského sboru, báseň přednesla p. Jarmila Dlouhá.

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Tak jako každý rok se i letos ještě ohlížíme za rokem minulým. Do datumu vydání zimního zpravodaje
se nevešlo zpívání u vánočního stromku, u něhož se sešli v hojném počtu občané v předvečer Štědrého
dne, aby si společně zazpívali vánoční písně a koledy. V nepříjemném dešti panovala vánoční atmosféra,
vonělo svařené víno a tak se všichni rozcházeli do svých domovů v dobré náladě. Poslední akcí roku
2015 bylo tradiční silvestrovské derby v kopané mezi svobodnými a ženatými muži Ostrovánek, které
se odehrálo na závěr roku na Trávníku a bojovné utkání tentokráte po dlouhé době vyhráli ženatí.
Tříkrálová sbírka
Hned na začátku roku 2016, a to 3.ledna, proběhla v naší obci další tříkrálová sbírka.
V mrazivém odpoledni se vydali na obchůzku tři králové v podání Veroniky a Marka Lihanových a
Daniely Jančové v čele s panem Františkem Jedovnickým. V letošním roce bylo vybráno rekordních
celkem 8300,- Kč. Peníze byly odeslány do Oblastní charity Hodonín. Děkujeme všem, kteří přispěli na
dobrou věc a taktéž mladým koledníkům opětovně děkujeme a těšíme se na na další spolupráci.
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Maškarní ples
Další již tradiční maškarní ples, pořádaný
SDH spolu s kulturní komisí obce, se konal
v sobotu 23.ledna 2016. Zábavného
odpoledne pro děti se opět ujaly p. Romana
Kožuská a p. Jana Lihanová s pomocí naší
dorůstající mládeže a hudební doprovod
zajistil p. Martin Kožuský. Děti v pestrých
maskách se vydováděly při soutěžení i při
tanci. Na závěr byly odměněny všechny děti
malým dárkem a samozřejmě nejlepší
masky pěknými cenami.
O večerní zábavu pro dospělé se postaralo duo Vávra – Ventrča. Účast byla letos obzvláště hojná,
masek přišlo kolem sedmdesáti a byly znovu velmi nápadité. Nakonec vyhrály tři skupinové masky: na
3. místě 5 mušketýrů, na 2. místě pravěká tlupa a na 1. místě šmoulové s Gargamelem. Zábava se
protáhla až do ranních hodin. Ještě jednou chceme poděkovat všem, kteří přispěli darem do opravdu
bohaté tomboly.

Výroční schůze hasičů
Sbor dobrovolných hasičů jako každoročně hodnotil svou celoroční činnost na výroční schůzi, která se
konala v sobotu 9.ledna 2016 na kulturním domě. Činnost sboru hodnotil jak starosta hasičů p. Jiří
Slepánek, tak velitel p.Josef Koutný ml. Velitel poděkoval jednotce za práci a za dosažení dobrých
výsledků na soutěžích. Schůze se zúčastnili i hosté – starosta 3. okrsku Jan Goj a člen výboru 3. okrsku
Josef Pintera. Hasiči se konečně dočkali zázemí v domě, zakoupeném obecním úřadem. Společně se
budou podílet na rekonstrukci, několik brigád již proběhlo. Děkujeme všem členům za odpracované
hodiny. Důležité je zejména garážování požárního vozidla pod střechou, které bylo do nedávné doby
ponecháno nepřízni počasí a dále uskladnění výzbroje a výstroje.
13.2. 2016 se konala výroční valná hromada 3. okrsku v Lovčicích, na které byla vyhodnocena jak práce
výboru, tak i práce všech sborů a hodnocení soutěží. V roce 2015 se umístil náš sbor na 3. místě v
celkovém pořadí. Zástupcům sboru byl předán pohár.
Pasování malých čtenářů
Ve čtvrtek 4.2.2016 proběhlo v knihovně pasování malých čtenářů do knihovny. Pozvány byly děti
prvního stupně ZŠ z naší obce. Akce proběhla formou krátkého vyprávění o historii knih a čtení. Děti
dostaly diplom malého čtenáře a barevné čtenářské průkazy a mohly si hned půjčit knihy. Cílem této
akce je vyvolat u dětí zájem o čtení a knížky, protože v dnešní době počítačů, televize a internetových
her zájem o čtení upadá. Chtěli bychom v tomto záměru pokračovat i nadále.
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Život ve farním společenství
Již 2 roky je správcem římskokatolické farnosti Lovčice P. Stanislav Kovář. Zde nahradil žarošické
kněze P. Josefa Pohanku a P. Josefa Večeřu. P. Stanislav Kovář spravuje také farnost Ždánice a na zdejší
faře má sídlo. Ve Ždánicích nahradil P. Michaela Špačka, který nyní působí v Mikulčicích.
Od roku 2014 – po příchodu P. Kováře bylo zrušeno sobotní sloužení mší svatých v Ostrovánkách a
Nechvalíně.Mše se konají jen o nedělích a pan farář Kovář je slouží v 7.45 nebo 10.45 hod střídavě ve
Ždánicích nebo v Ostrovánkách či v Nechvalíně. V Lovčicích o nedělích se konají mše stabilně v 9.15
hod. Ve všední dny a o svátcích v týdnu jsou mše slouženy jen ve farních kostelích ve Ždánicích a
v Lovčicích.
V roce 2016 bude v Ostrovánkách slouženo celkem 50 mší svatých. Intence na jednotlivé termíny jsou
již obsazeny. V lichých měsících – leden, březen, květen, červenec, září, listopad je začátek mší
v Ostrovánkách v 7.45 hod – ranní mše. Konkrétně v březnu bude mše svatá v Ostrovánkách v neděli
13.3.2016 a na Velikonoční pondělí 28.3.2016 v 7.45. V sudých měsících – únor, duben, červen, srpen,
říjen, prosinec je začátek mší v Ostrovánkách v 10.45 – hrubá mše. Termíny konání mší ukazuje
kabelová televize, webové stránky obce a vývěsní skříňka KDÚ-ČSL na zastávce.
V poslední době jsme zaznamenali skutečnost, že pohřby z kaple v Ostrovánkách jsou nejen pro věřící
z Ostrovánek, ale i z Nechvalína. Je tady rozhodující vzdálenost kaplí od hřbitova – z Nechvalína je to
cca 1500 m, z Ostrovánek cca 200 m. Za Nechvaláky, kteří mají hroby v Lovčicích, jsou pohřební
obřady konány z kostela v Lovčicích. Při těchto posledních rozloučeních v Ostrovánské kapli se
osvědčilo umístění laviček před kaplí na vydlážděné ploše a taktéž ozvučení venkovního prostoru při
velkém pohřbu bylo vhodné. Úklid kaple v Ostrovánkách, praní a žehlení provádí paní Z. Nováková.
Ochotně jí pomohla i paní M. Krušinová. O květinovou výzdobu se stará B. Jedovnická. Spojení s farním
úřadem má na starosti František Jedovnický jakožto kostelník.
OVelikonocích bude v kapli nový koberec. Všem Vám, kteří jste svým peněžním darem přispěli k jeho
pořízení, děkujeme. Pochopili jste tak, že takové menší doplňky jsou farníci z Ostrovánek schopni
zajistit sami. Farní kostel v Lovčicích v blízkých letech čeká výměna krovů a střešní krytiny, což je
dlouhodobá nákladná investice.
František
Jedovnický,ing.

Velikonoční dílna
V pátek 11.března připravila Jana Lihanová
kreativní velikonoční dílnu, kde si děti vyráběly
drobné velikonoční předměty jako zdobená
vyfouklá vajíčka, ozdobný závěs apod. Některé
větší děti projevily neobvyklou zručnost,
šikovnost a kreativitu, menším dětem pomáhaly
maminky a všichni se náramně bavili.

Vzpomínka na osvobození obce
V měsíci dubnu si připomínáme dne 28.dubna osvobození naší obce za druhé světové války a utrpení lidí
v tehdejší nelehké době. Je třeba neustále připomínat, že válka vždy znamená utrpení ne jednoho, ale
mnoha tisíců lidí a nedopustit další válečný konflikt, i když bohužel, ve světě se bojuje vpodstatě
neustále. Položením kytice tento den na pietní místo v obci vzdáváme každoročně čest památce padlých
a umučených v této poslední velké válce.
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INFORMACE PRO OBČANY
8. zasedání zastupitelstva obce 18.února 2016 s tímto programem:
1. žádost SDH o finanční příspěvek
2. schválení rozpočtu na rok 2016
3. schválení smlouvy o dílo
4. vyhodnocení inventarizace
5. schválení kupní smlouvy
6. schválení vyřazení knih z knižního fondu
7. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
8. schválení dodatku č. 1 smlouvy o zajištění financování IDS
9. schválení zápisu do kroniky obce za rok 2015

Sport
4.turnaj ligy šesti – Ždánice 16.1.2016
1.SPORTaK, 2.Kyjovjáci, 3.Bukovany, 4. 1.FC Ostrovánky/Nechvalín, 5.Moravany, 6.STS ChvojkoviceBrod
Konečné pořadí po 4. turnaji:1. Kyjovjáci, 2. SPORTaK, 3. STS Chvojkovice-Brod, 4.1.FC Ostrovánky/
Nechvalín, 5. Bukovany, 6. Moravany
5.turnaj ligy šesti – Sobůlky 13.2.2016
Celkově páté místo v turnaji.

Pozvání na akce

POZVÁNKA
SDH Ostrovánky srdečně zve na

25. VÝSTAVU VÍN,
která se koná 7.5.2016 ve 14,00 hod.na KD
Zároveň jste zváni na degustaci
dne 1.5.2016 rovněž na KD
3.4.
24.4.
7.5.
15.5.
28.5.
4.6.
19.6.

vědomostní soutěž dětí mikroregionu v Bukovanech
Slavnostní vítání dětí
Bukovanský gulášek na mlýně
svátek matek a buchtové odpoledne na KD
sběr nebezpečného odpadu na Trávníku
den dětí na Trávníku
setkání seniorů na KD – hrají manželé Procházkovi
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