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SPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKA

 V měsíci březnu se dožili úctyhodného věku 85 let  dva
naši občané.  Starostka obce společně  s členkou kulturní
komise poblahopřály p. Františce Jedovnické na čp. 5 
a také p. Josefu Jankovi a předaly jim dárkové balíčky. 
Připojujeme se a přejeme našim jubilantům pevné zdraví,
klid a pohodu do dalších let.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROKEMOHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROKEM

Zpívání u stromku
V předvečer Štědrého dne  jsme se jako každoročně sešli u vánočního stromku na návsi, kde jsme si
společně zazpívali koledy a mohli nasát vánoční atmosféru. Na zahřátí byl připraven čaj a svařené
víno. A zapojily se také naše děti.

Silvestrovské derby
31. 12. 2016  se  na Trávníku  konalo tradiční Silvestrovské derby ve fotbalu mezi svobodnými a
ženatými muži z Ostrovánek. Utkání se konalo i přes velký mráz a špatnou viditelnost díky mlze,
která se od rána povalovala v celém okolí. Týmy doplnily i děti, vzhledem k tomu, že dospělých
hráčů nepřišel v tomto nepříznivém počasí dostatečný počet. Konečný stav skončil svobodní : ženatí
9 : 7.  Na zahřátí hráčů i přihlížejících bylo opět připraveno horké svařené víno. Celkově musíme
konstatovat, že sportovní aktivita ve fotbale již není taková jako v letech minulých. Věříme, že nám
pomalu dospívá mládež, která snad opět rozhýbe stojaté sportovní vody Ostrovánek.
________________________________________________________________________________

Vzpomínka na osvobození obce
Každoročně  vzpomínáme  na  ukončení  2.  světové války v našem kraji  a  osvobození  naší  obce
rumunskou armádou dne 28. dubna 1945. Při této příležitosti pokládáme na pietním místě u křížku
kytici  květů,  kterou  uctíme  památku  všech  padlých  a  umučených  ve celosvětovém válečném
kofliktu. 
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Tříkrálová sbírka

Veřejná tříkrálová sbírka v roce 2017 proběhla v neděli 8. ledna v době od 13 do 16 hodin.
Navazovala na loňskou tříkrálovou sbírku, při které bylo v Ostrovánkách vybráno úctyhodných 

8300,-Kč.  Výše  této  sumy  představovala  téměř
nedosažitelnou  úroveň.  Parta  koledníků  ve  složení:
Ondřej Novák, Lukáš Červinek, Lucie Dlouhá a Denisa
Uhýrková, kterou provázeli Ing. František Jedovnický a
Radek  Dlouhý  coby  fotograf  a  zapisovatel  zprávy  o
narození  Ježíše  Krista  na  dveře  navštívených  domů
dokázala letos vybrat  10 624 Kč. Tento výsledek svědčí
o  tom,  že  občané  Ostrovánek  dovedou  posoudit
potřebnost  dobré  věci.  Nebudu  zde  vyjmenovávat
širokou odbornou, ale  i prostou lidskou pomoc, kterou

Charita nabízí rodinám v ČR, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Toto je k vidění i u nás
v Ostrovánkách. Mimo území našeho státu uvedu jenom založení a zprovoznění zubní ambulance
ve Svaté Heleně v rumunském Banátu. V tomto téměř zapomenutém kraji žijí naši spoluobčané,
kteří mluví česky, chodí do českých škol a dodržují naše kulturní zvyky. Technické zabezpečení
těchto především zemědělstvím se živícím lidí zůstala nejméně o 50 let zpět. Za výsledek letošní
sbírky děkujeme koledníkům za bezchybné zpívání koled, pravidelné zvonění u navštívených domů
a za symbolické obdarování dárců.  Děkujeme rodinám koledníků za vytvořené zázemí,  správné
zimní oblečení a  občerstvení během sbírky.  Děkuji pracovníkům obecního  úřadu při pečetění a
otevírání pokladničky, počítání výtěžku a zápisu do předepsaných listin. Diecézní charita Brno, jejíž
součástí byli i koledníci v Ostrovánkách děkuje všem dárcům za jejich dobrou vůli pomáhat lidem
v nouzi.  Tak jako v naší vesnici bylo  dosaženo  rekordní částky sbírky,  tak i  v celém státě  bylo
vybráno přes 100 miliónů Kč, o čemž se dříve vůbec nesnilo.

Ing. František Jedovnický

Maškarní ples
Tradiční maškarní ples, který pořádá společně SDH s obcí se konal 21. ledna 2016 a opět byl velice
úspěšný jak odpoledne pro děti, tak večer pro dospělé. Poprvé měli návštěvníci možnost nechat si
malovat na obličej různé ornamenty nebo přímo masku. Odpoledne bylo vyhodnoceno 6 nejlepších
masek ve 2 kategoriích a všechny děti si vylosovaly dáreček z tomboly. Večerní ples hýřil různými
nápaditými maskami, z nichž byly na závěr vyhodnoceny přítomnými na  prvním místě  Formule
F1 z Ostrovánek, druzí Egypťani z Nechvalína a na třetím místě ryby i s rybářem. Účast byla opět
hojná, což nás organizátory vždy velmi těší a  poděkování patří i štědrým sponzorům, kteří přispěli
do tomboly pěknými cenami.

Dětské odpoledne Ples pro dospělé
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INFORMACE PRO OBČANY

13. veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto programem:
- zpráva o inventarizaci
- žádost SDH o finanční podporu
- žádost občanského sdružení Omega z Kyjova o finanční příspěvek
- schválení rozpočtu na rok 2017
- schválení trvalého snížení poplatku za připojení kabel.televize ve výši 1 000,- Kč
- žádost o umístění billboardu
- žádost jednoty Hodonín
- schválení smlouvy s p. Staniekem
- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena
- schválení zápisu do kroniky za rok 2016
- třetí vydání knížky „Z minulosti Ostrovánek“ v tištěné podobě
- vypracování „Programu rozvoje obce na roky 2017 – 2022“
- úprava prostoru na jižním konci obce, výsadba původních druhů ovocných stromů v obci
14. veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto programem:
- schválení vytvoření pracovního místa – zaměstnanec obce
- schválení rozpočtového opatření č. 1
- schválení smlouvy s Jednotou Hodonín

12. 3. 2017 proběhlo setkání občanů, na kterém se vyjadřovali k rozvoji obce. K tomuto tématu byl
rovněž všem občanům zaslán stručný dotazník.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání v místním pohostinství a kteří odevzdali vyplněné
dotazníky.  Dotazníky je  možné  ještě  odevzdat  do  5.  dubna  2017.  Dotazníky budeme postupně
vyhodnocovat a výsledky zveřejňovat.  Podklady budou sloužit  ke zpracování Programu rozvoje
obce na léta 2017-2022.

UPOZORNĚNÍ
Žádáme  děti,  rodiče,  mládež,  všechny,  kteří  využívají  dětské  hřiště,  aby  dbali  bezpečnosti  .
Opakovaně byly dřevěné poklopy určené na zakrytí pískoviště opřené o prolézačku housenka. Hrozí
nebezpečí úrazu a také poničení herního prvku. Náklady na dětské hřiště byly vysoké, bylo by velká
škoda, kdybychom ho naší nedbalostí zničili. Dále prosíme o udržování pořádku, jsou zde umístěny
2 odpadkové koše. Papíry a plechovky na zem nepatří. 
Dodržujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel na travnatou plochu Trávníku.
Zákaz vodění psů na Trávník!!!!!!!!!
Po celé   obci   jsou rozmístěny odpadkové koše. Házejte prosím odpadky do těchto košů, ne na zem.   
Hledáme fotografie sochy sv. Jana  Nepomuckého, která stála pod lipami na Trávníku a fotografie
obrázku „U  Cyrilka“,  který byl na horním konci ulice Svatojánské  u bývalé kovárny. V případě
nalezení fotografií prosíme o jejich zapůjčení k ofotografování do archivu obce. Předem děkujeme!!

Kompost, který je občanům k dispozici zdarma  je ORGANICKÉ HNOJIVO!!!!!!
Kontejner na elektroodpad do obce umístit bohužel nelze.
Kontejnert na domovní odpad bude  přistaven 10.4. a 11.4. 2017 na Trávníku.
Sběr nebezpečného odpadu bude  až 9. září 2017. od 9,00 hod. na Trávníku provádět firma E.KOR.

Z důvodu velikonočních svátků budou posunuty termíny důchodů:
splatnost 12.4. - výplata bude ve středu 11.dubna
splatnost 14.4. - výplata bude ve středu 12.dubna
splatnost 16.4. - výplata bude ve čtvrtek 13.dubna
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Pracovník na úklid a údržbu obce
Obec Ostrovánky vyhlašuje výběrové řízení na pozici : pracovník na úklid a údržbu obce. Zájemci
mohou přihlášky do výběrového řízení podávat do 10.4.2017 na OÚ Ostrovánky.
Jedná se o 0,7 pracovního úvazku (5,5 hod.).

Sázení stromků v obci
Obec  zakoupila z  vlastních  finančních  prostředků  stromky původních  starých  odrůd  ovocných
stromů a několik stromků třešní, které uschly v třešňové aleji. Stromky byly vysazeny u zastávky
ČSAD, na Trávníku a u křížku. Chceme apelovat na všechny občany, aby tyto stromy chránili a
zároveň poděkovat za pomoc p. Červíkovi Radkovi za dovoz a p. Dlouhému Miroslavovi, který je
společně s pracovníkem obce p. Bohumilem  Horváthem  vysadil.

POZVÁNKA 
SDH společně  s Obcí Ostrovánky srdečně zve na

26.VÝSTAVU VÍN
dne 6. května 2017 ve 14  hod. na KD Ostrovánky,

hraje CM Mládí z Čejče 
Degustace  proběhne dne 30.4.2017 v 10 hod. na KD 

Zároveň bychom chtěli zdvořile  požádat občany, pokud mají možnost  zajistit vzorky vín na tuto
akci, aby se spojili s p.Liborem Novákem. DĚKUJEME!

Pozvání na akce
1.dubna sobota Sběr železa a elektroodpadu
2.dubna neděle Vědomostní soutěž žáků MIKROREGIONU BABÍ LOM   

             na KD Ostrovánky
30.dubna neděle Degustace vína
6.května sobota Bukovanský gulášek
6.května sobota 26. výstava vín v Ostrovánkách
20.května sobota Branný závod pro děti a mládež v okolí bývalé hájenky
21.května neděle Svátek matek a buchtové odpoledne
18. června neděle Setkání seniorů s Jiřím Helánem

Pohodové  svátky  jara  a  bohatou
pomlázku  přeje všem občanům
redakční rada a zastupitelstvo obce

ZPRAVODAJ OBCE OSTROVÁNKY jaro 2017 – NEPRODEJNÉ!
Ostrovánky – zpravodaj - čtvrtletník, XV.ročník,  1.číslo  –  jaro. Vychází  31.3.2017. Vydává Obec Ostrovánky v nákladu 100 výtisků.
Registrováno pod reg. číslem  MK ČR  E 14189. Redakční rada: Svršková Květoslava, Gardášová Zdeňka, Závodská Marie, Jedovnická
Blanka. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Zpravodaj je tištěn na obci Ostrovánky. Příspěvky doručujte na OÚ Ostrovánky pod
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značkou „Zpravodaj“. Uzávěrka příštího čísla 15.6.2017.         
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