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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum 85 let oslavila v květnových dnech p.
Karolína Brančíková. Zastupitelky obce jí poblahopřály a předaly
dárkový balíček. Ještě jednou blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Vědomostní soutěž
Vědomostní soutěž pro děti Mikroregionu BABÍ LOM 2.4.2017 se letos konala v naší obci. Soutěže
se zúčastnilo celkem 10 týmů z obcí mikroregionu. Na prvním místě se umístil tým naší obce ve
složení Terezka Uhýrková, Libor Novák, Ondřej Janča a Karolína Zapletalová. Soutěž moderoval
předseda mikroregionu Bc. Antonín Kuchař, místostarosta Kyjova. V doprovodném programu
vystoupily děvčata z Kyjova s ukázkami aerobiku Nely Kostihové. Všechny děti byly odměněny
pěknými cenami.
Výstava vín a degustace
SDH společně s obcí Ostrovánky uspořádal 26. výstavu vín. Předcházela jí degustace vín, kterou
dne 30. 4. 2017 opět vedl pan Pavel Navrátil z Kyjova. Příjemně nás překvapil celkový počet 274
vzorků, z toho 176 bílého, 98 červeného včetně rosé a 4 prezentační vzorky rodinného vinařství
Čevela ze Strážovic. Šampionem výstavy se stal Sauvignon p. Petra Součka z Bukovan. Všem, kteří
poskytli vzorky i těm, kteří se do náročné organizace celé akce zapojili, opravdu srdečně děkujeme.
Vlastní výstava 6. května přebila svou návštěvností všechny předchozí, což umocnilo jistě pěkné
počasí, dobrá vína, grilované speciality i osvědčená cimbálová muzika Mládí z Čejče. Věříme, že i
do dalších let bude tato akce zařazována do společenského kulturního programu obce.
Děkujeme všem členům i nečlenům, kteří pomohli při organizování koštu vín a při sběru
vzorků.
Bukovanský gulášek
Již osmý ročník soutěže „Bukovanský gulášek“ na Bukovanském mlýně se konal rovněž 6. května a
zúčastnilo se jej 14 týmů. Ostrovánky reprezentovali: Křížová Lenka, Krušina Rudolf, Gardáš
Přemysl s dcerou Michaelou a Svršek Pavel se synem kuchtíkem Hynkem. Velice nás potěšilo, že
po roční pauze obhájili opět první místo se svým výborným hovězím guláškem. Gratulujeme.
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Den matek a buchtové odpoledne
Dne 21.5.2017 se na kulturním domě konalo vystoupení k svátku maminek spojené se soutěží o
nejlepší buchtu. V kulturním programu vystoupily místní děti a folklorní soubor Tetky z Kyjova,
které zároveň vyhodnotily vzorky buchet. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 7 vzorků, vítězkou se
stala p. Jarmila Dlouhá s dcerou Luckou, na druhém místě se umístila Terezka Uhýrková a třetí paní
Marie Matějíčková.
Vítězný vzorek: Řezy s kokosovým krémem
korpus: ušlehat 4 žloutky a plný hrnek ml. cukru, přidat 1dcl oleje, 1 dcl vlažné vody, 1 a 1/3 hrnku
hl. mouky, sníh ze 4 bílků a 1 kypř. prášek – nalít na vysyp. a vymaz. plech, péct cca 10 min.
punč. náplň: 240 g piškotů namlít, přilít 1 sklenici sirupu nebo ovoc. šťávy(červené), pár lžic horké
vody, dle chuti rumu, 2 lžíce rybíz. džemu – vše rozetřít do hladka, nanést na vychladlý korpus
kokos. krém: utřít 1 máslo s 1 hrnkem ml. cukru, spařit 200g kokosu 1 dcl horkého mléka,
vychladlé přimíchat k máslu, rozetřít na punčovou náplň, dát vychladit, pocákat čokoládou.

Odměna vítězům buchtového odpoledne

Setkání seniorů s Jiřím Helánem

Setkání seniorů
V neděli 18.6.2017 kulturní komise obce uspořádala na kulturním domě každoroční posezení
seniorů. Letos se svým programem vystoupil pan Jiří Helán, který je známý v současnosti hlavně z
rozhlasu, a hlavně jako zpěvák dechové hudby Moravanka. Svým neuvěřitelným elánem strhl
přítomné nejen ke zpěvu, ale také k tanci. Na harmoniku jej doprovázel Jan Jiráček. Jejich společné
vystoupení se všem velice líbilo, koláčky chutnaly a celé odpoledne příjemně uběhlo. Přítomní měli
možnost si zakoupit i zpěvákovo nové CD.

Polámané stromy na Trávníku
V minulém zpravodaji jsme vás informovali, že byly vysazeny nové stromy na různých místech v
obci a s politováním musíme říci, že již nějací vandalové naše úsilí o pěkný vzhled naší obce zhatili
a uřezali dvě vzrostlé okrasné třešně na Trávníku. Tyto stromy zde byly vysázeny, aby zajistily stín
zde hrajícím si dětem a zároveň aby oddělily dětské hřiště od přiléhající komunikace.
A v neposlední řadě také jako estetický prvek, vždyť na jaře tak krásně kvetly.
Apelujeme na všechny občany i mládež, aby si všímali dění kolem sebe a případně zabránili ničení
majetku nás všech. Děkujeme.
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Žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého 24.6.2017
Ještě v minulém století stávala na Trávníku pod lipami barokní socha sv. Jana
Nepomuckého, u které se zastavovali poutníci z Bukovan na pouť do Žarošic a
rovněž se zde lidé modlívali při májových pobožnostech. V roce 1946 byla
skácena jedna lípa a socha byla opravena z veřejné sbírky. V roce 1985 bylo na
místě bývalých mohutných lip starých téměř 400 let vysázeno pět nových lip,
ovšem socha zde již nestála, byla odstraněna v šedesátých letech minulého
století. V měsíci červnu 2017 nechal zhotovit novou sochu na vlastní náklady
pan František Zapletal, žijící v současnosti na bývalé hájence. Soška je z
lipového dřeva, asi 60 cm vysoká, zasazena do výklenku zděného sloupu, který
vystavěl p. Miroslav Malíšek z Bukovan, z Ostrovánek pan Jan Kostiha č.63 a
částečně se podílel i p. Vít Novák č.6. Sošku zhotovil pan Stanislav Borovička se synem Davidem z
Kyjova. Obec financovala kameny a vydláždění chodníčku k soše. Slavnostní žehnání sochy
proběhlo v kapli sv. Václava v Ostrovánkách s p. farářem Stanislavem Kovářem. Poté se vydali
přítomní obyvatelé průvodem na Trávník, kde byla soška instalována na své místo. Krátký proslov
pronesla starostka obce p.Květoslava Svršková k historii umučeného sv.Jana Nepomuckého,
poděkovala všem, kteří se na tomto projektu podíleli a na závěr rovněž krátce poděkoval svým
spolupracovníkům p.Zapletal. Občerstvení zajistil p.Zapletal s p. Vítem Novákem a obec. Na obci
bude k zakoupení pro zájemce CD natočené o celé slavnosti.

INFORMACE PRO OBČANY
V pátek 7.7.17 bude obecní úřad uzavřen.
Upozorňujeme občany, že poplatky za odpady na II. pol. 2017 je nutné zaplatit do 30.7.2017, jinak
nebudou popelnice vyvezeny.
Na parkovišti vedle garáží na Trávníku budou umístěny kontejnery na plast a papír z důvodu
nedostačující kapacity stávajících kontejnerů. O umístění kontejnerů rozhodlo zastupitelstvo obce.
Sběr železa a elektrospotřebičů provedli členové SDH v sobotu 1.4.2017. Zájem byl velký, bylo
odvezeno několik vleček.
Velkoobjemový kontejner byl přistaven na Trávníku ve dnech 26.-28.6.2017. Zájem občanů byl
opět velký.
ODPADY
Při svozu separace - plastů - se v kontejneru objevily elektrokabely, byť ořezané, ale skoro celý
kontejner. Tento odpad nemá v separaci plastů co dělat - patří do komunálního odpadu.
Kvalita separačních plastů se celkově značně zhoršila, upozorňujeme proto občany, aby se
drželi návodu na kontejneru - co tam patří.
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Důchody
Z důvodu červencových svátků budou posunuty výplatní termíny důchodů a to:
splatnost 2.7.2017 ……….výplata 3.7.2017
splatnost 4.7.2017………...výplata 3.7.2017
splatnost 6.7.2017………...výplata 4.7.2017
15. zasedání zastupitelstva obce se konalo 13.6.2017 s tímto programem:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) žádosti občanů
3) schválení odkoupení pozemku p.č. 884/4
4) schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Kyjov
5) schválení smlouvy o poskytnutí dotace z JMK
6) schválení závěrečného účtu za rok 2016
7) schválení účetní závěrky za rok 2016
8) schválení střednědobého výhledu na léta 2018 – 2019
9) schválení rozpočtového opatření č.2
10) schválení vyměření pozemku p.č. 687
Další zastupitelstvo se koná dne 12.7.17 v 17 hod. na obecním úřadě.

Pozvánky na akce
30.června v 18,00 hod.
5.srpna
2.září
9. září 2017. od 9,00 hod.
29.září
30.září

Táborák na zahájení prázdnin
Soutěž v hasičském sportu
Sešlost lidu na BABÍM LOMU
Sběr nebezpečného odpadu firmou Ekor Kyjov
Stavění máje na Trávníku
Hody

Za redakční radu i
zastupitelstvo obce přejeme
všem občanům krásné počasí i
dobrou náladu o dovolené a
dětem poutavé zážitky z
prázdnin
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