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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
24.dubna 2016 přivítala starostka obce p.Květoslava Svršková do života další nové občánky - Evu
Berkyovou a dvojčátka Lucii a Jakuba Bořeckých. Slavnostní akt doprovodil na varhany p.Novák
Josef ml., zazpívala Radka Chaloupková a básničky přednesly ostrovanské děti. Celý obřad se natáčel
kamerou a snímky pořizoval také profesionální fotograf.
V současné době má naše obec celkem 3 devadesátileté občany. K nim se přidala dne 23.června 2016
další občanka obce paní Marie Jedovnická z č.p. 56. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a klidu do
dalších let.

Rej čarodějnic
Rej čarodějnic přiletěl na Trávník v pátek 29.4.2016. Paní Jana Lihanová připravila soutěže, hádanky
i čarodějné lektvary a maminky se ujaly vaření čarodějnické polévky. Kulturní komise obce zajistila
nejen občerstvení, ale rovněž táborový oheň, na kterém nejprve skončila stylizovaná loutka
čarodějnice, a pak se již opékaly špekáčky a do tmy zpívalo při kytaře.

25. jubilejní výstava vín
Výstavě vín 7.května 2016 předcházela degustace, které opět předsedal dne 1.5.2016 Mgr. Pavel
Navrátil z Kyjova. Vystavovalo se celkem 290 vzorků vín, z toho 162 bílého, 98 červeného a 30
vzorků rosé. Šampionem výstavy se stal p. Petr Hajkr z Kyjova se svou směskou rosé Frankovka +
Vavřinecké. Byl zvolen komisí jako nejlepší ze všech vystavovaných odrůd. Nejlépe hodnoceným
vzorkem z Ostrovánek byla odrůda Rulandské šedé, poskytnutá sl. Damborskou Hanou. Katalogy a
diplomy byly vytvořeny na obecním úřadě. Potěšila nás vysoká návštěvnost této akce, která se
opravdu vydařila. Návštěvníci ochutnali dobré víno, ale mohli se občerstvit i výbornými grilovanými
specialitami. Organizátoři srdečně děkují všem, kteří se na náročné přípravě podíleli a také těm, kteří
poskytli své vzorky vín k vystavení.

Rej čarodějnic

Výstava vín
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Bukovanský gulášek
Mikroregion BABÍ LOM pořádal již 7. ročník Bukovanského gulášku. Letošního ročníku se
zúčastnilo 15 týmů, dokonce jeden až z dalekého Podkrkonoší z Náchoda. Náš tým ve složení Svršek
Pavel, Křížová Lenka, Gardáš Přemysl, Krušina Rudolf a kuchtík Svršek Hynek loňské první místo
bohužel neobhájil. První místo získalo družstvo z Nechvalína.
Den matek a buchtové odpoledne
Kulturní komise obce připravila oslavu dne matek 15.května 2016. Celý kulturní program kompletně
připravily s dětmi naše maminky p. Kožuská Romana, Závodská Marie a jedno taneční číslo nacvičil
s dětmi mladík Vlastimil Závodský. Zároveň předvedly baletní vystoupení svěřenkyně p. Flodrové z
Nechvalína, která vede taneční kroužek. Na housle zahrál Marek Dlouhý a na trubku Libor Novák
ml. Při této příležitosti se koná i soutěž o nejlepší buchtu, kterou hodnotila nezávislá porota složená
z mužů. Vzorky poté posloužily jako výborné pohoštění pro všechny přítomné. Vítězem se stala
Gardášová Michaela, druhé místo patří p. Matějíčkové Marii a třetí byla Uhýrková Tereza. Všechny
byly odměněny dárkovými balíčky, které věnoval obecní úřad.
Vítězný recept:
Jahodový nepečený kremeš:
3 balíčky Bebe sušenek, 2 balíčky šlehačky v prášku, jahody
Krém: 1 l mléka, 2 vanilkové pudinky, 1 vanilkový cukr, 3 lžíce polohrubé mouky, 2 žloutky
všechny ingredience rozmíchat v malém množství mléka, uvařit pudink, vychladit a postupně vmíchat do
utřeného 1 másla s 20 dkg práškového cukru a doplnit rozmixovanými jahodami ( ovoce nemusí být).
Postup: na pečící papír do pekáče poklademe sušenky (nekloužou), na to vyšší vrstva krému, cca 2 cm, sušenky
můžeme pokapat kávou, rumem, na krém rozetřít ušlehanou šlehačku, opět vrstva sušenek, na ně zbytek krému
a vrch posypat strouhanou čokoládou.

Setkání seniorů
Toto každoroční setkávání seniorů i letos připravila kulturní komise obce dne 19.června 2016.
V kulturním programu vystoupila dětská CM ZUŠ Kyjov pod vedením Petra Petrů. Pohoštění,
výborná muzika, to vše přispělo k dobré náladě všech přítomných. Věříme, že změna programu místo
manželů Procházkových, kteří se omluvili z rodinných důvodů, nikomu nevadila a všem se mladí
hudebníci líbili. Za zmínku stojí, že členem tohoto souboru je i Marek Dlouhý, který hraje na housle.
Žádost k občanům
Na rozdíly ve vzhledu obce chceme poukázat srovnávací výstavou fotografií, jak je níže zobrazeno
na snímcích. Proto bychom chtěli požádat obyvatele o poskytnutí starých fotografií k ofocení do
archivu obce. Jistě je zajímavé, jakých proměn se naše obec v průběhu let dočkala. Předem moc
děkujeme i za jediný snímek. Některé fotografie jsou použity do chystané digitální podoby knihy o
Ostrovánkách, i její rozšířené tištěné verze, které opět zpracovává RNDr. Kotík ze Ždánic.
V letošním roce rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že se sjezd rodáků konat nebude a je naplánován
až na rok 2021.

Vysazení keřů u zastávky
Obecní úřad zakoupil několik keřů na zvelebení prostředí středu obce u autobusové zastávky.
Výsadby keřů se ujali někteří členové zastupitelstva společně s pomocí občanů obce. Dalším krokem
bude úprava prostranství na konci obce směrem na Nechvalín za plynovým zařízením.
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Obchod - pohostinství
Jak jste si všichni všimli, probíhá rozšíření obchodu, které schválilo zastupitelstvo obce a tuto změnu
rovněž odsouhlasilo i vedení Jednoty Hodonín. Jedná se zejména o skladovací prostory pro nápoje a
pivo, pro jejichž množství zejména nyní, v letním období, nebylo místo. Dalším faktorem je snížené
zavážení tohoto zboží pouze jednou týdně, což obnáší větší jednorázovou objednávku. Pohostinství
zůstane zachováno a nabídka jeho pronájmu dále trvá. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o paušální výši
nájemného, je možná i objednávka piva z jiných pivovarů. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Pokud nebude trvalý nájemce, je možné pronajímat pohostinství i na jednotlivé akce.
9.zasedání zastupitelstva obce dne 12.5.2016
l. Schválení závěrečného účtu za rok 2015
2. Schválení účetní uzávěrky za r.2015
3. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2017-2018
4. Rozpočtové opatření
5. Schválení smlouvy s SDH Ostrovánky na 20 tis.Kč
6. Schválení nových smluv o úhradě stočného
7. Ukončení smlouvy s plzeňským Prazdrojem
8. Schválení smlouvy o výpůjčce s SDH Ostrovánky
9. Žádosti občanů,různé, diskuze, závěr

Mapování krajiny v Ostrovánkách
Ve vaší obci bude letos v létě probíhat extenzivní mapování krajiny a vegetace. Přitom se vlastně zdá,
že vaše obec dostala do vínku značně chudší a monotónnější území, než obce v okolí: převážnou
většinu katastru zabírají pole nebo úzký intravilán, a do lesa nebo jakékoliv příjemnější krajiny je to
docela kus cesty; přitom často nezbývá než ujít kus po relativně rušné silnici.
nebylo tomu tak vždy: ještě v padesátých letech bylo okolí obce jemnou mosaikou políček, rozptýlené
výsadby ovocných stromů,polních cest, úvozů a mezí. Nyní je ves obklopena nudnými,těžko
prostupnými polními monolity a většina pěšinek a cest již neexistuje.
Zkuste si takovou historickou krajinu představit: na každém poli roste a kvete něco jiného, různé
druhy ovocných stromů plodí od jara až do podzimu. Letní průtrže mračen se vsákly do zelených
mezí a nezaplavovaly silnice jako nyní, eroze byla mizivá. V prudkém letním pařáku šlo odpočívat
pod korunami stromů. Zimní fujavice byly bržděny rozptýlenou vegetací. Maloplošná políčka byla
méně napadána různým hmyzem a parazity – neexistovaly obří monokultury, kde by se taková havěť
mohla astronomicky přemnožit.To tedy bylo skutečné bohatství Ostrovánek – milá a bohatá kulturní
krajina, o kterou jste bohužel v posledních sedmdesáti letech téměř bezezbytku přišli.
Avizované mapování je jedním z prvních kroků, jak současný smutný, plochý stav zvrátit: zachytí
veškeré ještě cenné plochy v krajině; na jeho podkladě budou navrženy další kroky, jak takové úseky
uchovat, ubránit před zánikem a udržet. Tam, kde již není co zachraňovat, bude navržena krajina
(staro)nová, taková, aby byla příjemná nejen při procházce s kočárkem nebo se psem, ale aby se do
ní vrátila bohatá společenstva rostlin, hmyzu a ptáků. Bez nich by to totiž nefungovalo – a smutným
příkladem jsou „mrtvé“, roundupované plochy řepky nebo obilí, z nichž každoročně odtékají stovky
tun úrodné půdy.
Těším se na setkání v krajině Ostrovánek.
Jan A. Šturma, geobotanik
10. zasedání zastupitelstva obce dne 8.6.2016
1. Schválení smlouvy s Jihomoravským krajem
2. Schválení dohody o realizaci díla
3. Stavební úpravy na č.p. 20
4. Diskuze, závěr
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Upozorňujeme na platby za odpady a stočné na druhé pololetí roku 2016 !

Sport

...tak pár větiček k poslednímu turnaji Ligy ŠESTI 2015-16 v malé kopané, který jsme pořádali ve
sportovním areálu v Nechvalíně . Na tomto již osmém turnaji letošního ročníku jsme poprvé vyhráli
jednotlivý turnaj, ale bohužel to již nestačilo pokrýt ztráty bodů, hlavně neúčastí na třech turnajích z
osmi našeho týmu, kde ztráta na nejvyšší příčky narostla. Vítězem se poprvé stali hráči Kyjovjáci.
Náš tým 1 FC . Ostrovánky / Nechvalín - na konečném pátém z šesti účastníků .
Všechny
týmy obdržely poháry a po skončení turnaje proběhla společná ukončená.
Pro příští ročník dojde ke změnám a bude se hrát jen turnajově , bez celkového tabulkového
uspořádání jako doposud.
Koncem měsíce června dne 26.6. proběhl ve Ždánicích zápas zástupců všech týmů fotbalového
turnaje Ligy šesti k výročí jejího založení. Přátelský souboj plný pěkných akcí i gólů, zakončilo večer
posezení u piva a grilovaní.

Pozvánka na akce
2.7.
zahájení prázdnin u táborového ohně s kytarou na Trávníku, opékání špekáčků
3.7.
hasičské závody Věteřov
9.7.
hasičské závody Ždánice
6.8.
hasičské závody Ostrovánky
27.8. sešlost lidu na BABÍM LOMU
23.9. stavění máje a setkání pěveckých sborů
24.9. krojované Svatováclavské hody
25.9. Slavnostní hodová mše
28.10. - 30.10. výstava fotografií a křest knihy
Mše svaté ve 3. čtvrtletí budou slouženy takto: 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9.

Příjemnou dovolenou všem občanům
obce a dětem krásné prázdniny plné
nevšedních zážitků přeje redakční
rada a zastupitelstvo obce
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