ZPRAVODAJ OBCE
OSTROVÁNKY
JARO 2018
Vydává obec Ostrovánky XVI. ročník, číslo I.
*********************************************************************
Ohlédnutí za rokem 2017
V prvním čísle našeho Zpravodaje každoročně připomeneme akce, které se ještě konaly v závěru roku
a nebyly zachyceny v posledním vydání. Jednalo se o tradiční zpívání u vánočního stromku dne
23.12.2017, kdy se každoročně scházíme v předvečer Štědrého dne, abychom si spontánně zazpívali
vánoční písně a koledy a naladili se pozitivně na nadcházející vánoční svátky. Nebylo tomu jinak ani
tentokráte, s dospělými si zazpívaly i naše děti a k občerstvení byl podáván čaj a svařené víno. Další
akcí, kterou se definitivně ukončuje rok, bývá sportovní klání v kopané mezi svobodnými a ženatými
muži Ostrovánek. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí s deštěm se bohužel tento zápas na
rozbahněném terénu nekonal.
Tříkrálová sbírka
Veřejná Tříkrálová sbírka v roce 2018 proběhla v neděli 7. ledna v době od 13 do 16 h. Navázala na
loňskou Tříkrálovou sbírku, při které bylo vybráno rekordních 10.624,- Kč. Letos se na sbírce podílely
2 skupiny koledníků. Koledníky (Ondřej Novák, Michaela Jedovnická a Laura Uhrincová) vedl Ing.
František Jedovnický. 2. skupinu koledníků (Lukáš Červinek, Lucie Dlouhá a Martina Záhumenská)
vedl Karel Jedovnický mladší. Fotodokumentaci dělaly Ing. Blanka Jedovnická a Mgr. Jarmila Dlouhá.
Společně bylo letos vybráno 9.700,- Kč, což představuje druhou nejvyšší vykoledovanou částku
v Ostrovánkách. V celé České republice v roce 2018 Tříkrálová sbírka vynesla 114 mil. Kč. Oproti
roku 2017, kdy částka činila 104 mil. Kč, je zde navýšení o 10 %.
Moravské diecéze se na tomto výsledku podílely takto:
•
•
•

Diecézní charita Brno
Diecézní charita Olomouc
Diecézní charita Ostravsko-opavská

26 mil. Kč
28 mil. Kč
18 mil. Kč

Z celkové vybrané částky 114 mil. Kč jde:
•
•
•
•
•

65 % do regionálních oblastí
15 % na diecézní programy
10 % na pomoc v zahraničí
5 % na celostátní projekty
5 % na režijní náklady
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V rámci regionálních programů jsou mimo jiné řešeny azylové domy pro bezdomovce, protidrogová
opatření a široká odborná i praktická pomoc lidem, kteří to potřebují a požádají o to.
I u nás v Ostrovánkách vidíme pomoc Charity ráno, v poledne i večer občanům, kteří to potřebují bez
ohledu, jestli jde o praktikující katolíky či případné ateisty.
O působení Charity v zahraničí jsem se konkrétně přesvědčil loni v srpnu na dovolené v Rumunsku.
V obci Sv. Helena v rumunském Banátu byla založena a zprovozněna zubní ambulance pro místní,
převážně české občany. O tomto kraji bych rád připsal pár řádků. V roce 1823 se po Dunaji vydali
čeští kolonisté do tehdejšího pohraničního pásma rakouské monarchie, aby zde v horách založili
vesnice a těžili dřevo. Dnes jich tady žije kolem 1.200 v šesti ryze českých vesnicích (Sv. Helena,
Gerník, Rovensko, Eibentál, Bígr, Šumice). Do dnešních dnů si Češi dokázali uchovat svůj jazyk,
kulturu a zvyky. Vzniklo tak unikátní prostředí české komunity obklopené Rumuny a Srby. Zvyky,
tradice a způsoby hospodaření, které si přivezli z domova, si krajané v Banátu uchovali do dnešních
dnů. Ve vesnicích se proto domluvíte čistou češtinou, hospodyňky Vám nabídnou české koláče nebo
řízky, spíte v čistých duchnách. Šetrné tradiční zemědělství zachovalo neporušenou krajinu
s množstvím živočichů i vzácných rostlin a s výhledy, které připomínají Ladovy obrázky. Množství
jeskyní, krasových potůčků a skalních útvarů tvoří spolu se zachovalou lidovou architekturou salaší a
vesnic unikátní prostředí ideální pro odpočinek, rekreační sport a rodinnou dovolenou. Pomoc české
charity v této oblasti považuji za velmi zdařilou.
My v Ostrovánkách děkujeme oběma skupinám koledníků za bezvadné 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. Diecézní charita Brno, jejíž
součástí byly i naše 2 skupiny koledníků v Ostrovánkách děkuje všem dárcům za jejich ochotu a
dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi. Děkuji také pracovníkům obecního úřadu při pečetění a otevírání
pokladniček, počítání výtěžku a zápisu do předepsaných listin a odeslání peněz na účet charity.
Ing. František Jedovnický

Zájezd do termálních lázní
Sbor dobrovolných hasičů pořádal 17.3.2018 zájezd do termálních lázní Györ v Maďarsku. Tato akce
je velmi oblíbená a uskutečnila se již poněkolikáté. Zájem bývá opravdu velký, zaplnil se celý autobus
nejen členy SDH, ale i ostatními obyvateli obce.
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Maškarní ples
Každoroční tradiční maškarní ples se v naší obci konal již po třinácté. Odpoledne 20.ledna 2018 bylo
opět věnováno dětem a program v podobě soutěží a tanečků si pro ně připravil Vlastík Závodský
spolu s Eliškou Kurťákovou a Martinou Kouřilovou. Hudební produkci zajistil p. Martin Kožuský.
Děti také měly možnost nechat si malovat na obličej a koupit balonky různých tvarů. Nejhezčí masky
byly odměněny pěknými cenami, které věnovali sponzoři. Na závěr si všechny děti vylosovaly malý
dáreček. Večer pokračoval maškarním rejem dospělých. A že se zajímavých masek zase sešel hojný
počet. K tanci a poslechu hrálo osvědčené duo Vávra a Ventrča. Po vyhlášení nejlepších masek a
bohaté tombole pokračovala zábava do časných ranních hodin. Opět bychom chtěli poděkovat všem
organizátorům, kteří se zasloužili o hladký průběh celé akce a nesmíme zapomenout ani na sponzory
nejen z podnikatelské sféry, ale i z řad našich občanů.

Vědomostní soutěž žáků základních škol

Mikroregion Babí Lom již pošesté pořádal dne 18.3.2018
vědomostní soutěž žáků základních škol mikroregionu.
Z celkového počtu obcí regionu se zúčastnilo devět obcí.
Organizace akce se ujaly Stavěšice, otázky připravil p.
Antonín Kuchař, místostarosta města Kyjov a zároveň
předseda mikroregionu Babí Lom. A že to nebyly jednoduché
otázky z historie naší vlasti, točící se kolem významných
letopočtů s osmičkou na konci. Musíme velmi ocenit naše
zeštíhlené soutěžní družstvo sestávající pouze ze dvou
děvčat: Karolíny Zapletalové a Veroniky Lihanové, které se ovšem zhostilo soutěže na výbornou.
Dělily se o první místo s družstvem Dražůvek, které bylo v plné sestavě čtyř soutěžících a tak musely
být položeny doplňující otázky. V tomto rozstřelu nakonec vyhrály Dražůvky a naše děvčata obsadila
druhé místo, k němuž jim srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce.
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Hasiči
V měsíci lednu 2018 dne 13.1. proběhla výroční schůze
hasičského dobrovolného sboru, na které se hodnotila
činnost za celý loňský rok, dále hospodaření a výsledky
hasičských soutěží, v nichž celkově za okrsek skončilo
naše soutěžní družstvo na pěkném druhém místě. Na
okrskové valné hromadě dobrovolných hasičů
v Želeticích dne 27.ledna 2018 získal náš sbor ocenění za
nejlepší výsledky za rok 2017 první místo v okrsku.
Srdečně blahopřejeme.

Pád zvonu a jeho oprava
Ve třetím únorovém týdnu, nejspíš 16. nebo 17. 2. 2018, došlo ve zvonici naší kaple k uvolnění zvonu
ze závěsného zařízení a jeho pádu na podlahu zvonice. Při pádu se zvon obrátil tlučícím srdcem nahoru,
zavěšující tyčí dolů a přistál ve čtvercovém otvoru o rozměru 60 x 60 cm. Touto dírou se dostává do
prostoru zvonice. Čtyři muži F. Jedovnický, K. Jedovnický, V. Krejčíř a V. Pelikán se rozhodli situaci
řešit a to takto: 1. den se nachystalo potřebné nářadí a materiál. Lesáckým heverem a pomocí několika
dvoumetrových trámů se zvon vyzvedl na podlahu zvonice. Tím byl čtvercový přístupový otvor
uvolněn a mohlo se pracovat v horním prostoru. 2. den se postavilo ve zvonici obdélníkové lešení o
rozměru 160 x 185 cm, které usnadnilo manipulaci se zvonem. Pomocí řetězového zvedáku se zvon
zvedl do potřebné výše. Po přípravě a obnovení závitu na závěsné 14 mm tyči a uchycení zvonu po
stranách jsme nasadili bijící srdce. 3. den se konečně ukotvil zvon, našroubovaly se matice s
podložkami na nosné těleso. Kontrola elektrického zapínacího zařízení a jeho seřízení bylo poslední
částí opravy. Oprava byla dokončena 26. 2. 2018. Na zvonu, který byl zde instalován někdy v 70.
letech minulého století, jsou vyryta jména Václav a Anežka. Při pádu zvonu došlo k malému vylomení
obruby 2 x 2 cm. Na znění zvonu to nemá žádný vliv. Za opravu a zavěšení zvonu, které probíhalo v
mrazivých únorových dnech, mužům poděkoval P. Stanislav Kovář při mši svaté dne 4. 3. 2018 v
Ostrovánkách.
Ing. František Jedovnický

INFORMACE OBČANŮM
20. zasedání zastupitelstva obce dne 6.3.2018 s tímto programem:
1. Schválení rozpočtu na rok 2018
2. Schválení příspěvku na kastraci koček 500,-Kč
3. Výroční zpráva za rok 2017
4. Schválení zápisu do kroniky za rok 2017
5. Schválení strategického a rozvojového plánu obce na léta 2018-2024
6. Schválení zvýšení poplatků za kabelovou televizi
7. Schválení odkoupení pozemku p.č.884/4 k.ú. Ostrovánky dle znaleckého posudku
8. Schválení dodatku č.1 – Hodonín – knihovna
9. Schválení odpisu knih v místní knihovně
10. Na vědomí - vyhodnocení inventur
11. Žádosti občanů, diskuze a závěr
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Na zasedání zastupitelstva obce se řešil problém nekontrolovatelného rozmnožených koček ve vsi.
Zastupitelé schválili příspěvek na kastraci koček ve výši 500,-Kč proti dokladu o zaplacení, aby se
zamezilo zvyšování počtů těchto zvířat.
Zvýšení poplatku kabelové TV
Po několika letech je obecní úřad nucen k nepopulárnímu zvýšení poplatků za kabelovou televizi.
Provozovatel HC KABEL Hovorany byl informován od jednotlivých majitelů vysílacích práv o jejich
záměrech zavést za vysílání jejich programových nabídek nové poplatky a některé i zvýšit. K tomu se
musely připočíst i stále se zvyšující finanční požadavky od uměleckých svazů či agentur. Za této nově
dané ekonomické situace se tedy muselo přistoupit k navýšení základní nabídky na 140,-Kč a rozšířené
nabídky programů na 210,-Kč.
Připojovací poplatek kabelové televize zůstává na částce 1000,-Kč
Sběr železného šrotu a elektroodpadu 24.3.2018 pořádal pravidelně jako službu občanům sbor
dobrovolných hasičů. Odvezlo se celkem 3,66 tun železa. Kovový odpad je nadále možno skládat u
zahrady hasičky.
Během celé zimy probíhaly brigády na přípravných pracích na hasičce a její vyklízení. Starosta
hasičů děkuje všem členům i nečlenům, kteří se brigád zúčastňují.

*********************************************************************************

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Ostrovánky
srdečně zve na

VÝSTAVU VÍN
Dne 5. května 2018 ve 14 hodin na KD
Hraje cimbálová muzika Mládí z Čejče
Degustace proběhne 29.4.2018
*********************************************************************************
POZVÁNKY NA AKCE ve druhém čtvrtletí 2018
4.4.2018

velkoobjemový kontejner na Trávníku

27.4 2018

Trávník – poděkování rodiny Giblových za přátelské přijetí před 20 lety v obci
Ostrovánky. Od 17 hod. hraje Šufa, plzeňské pivo, občerstvení, ovar z kotle.

29.4.2018
5.5.2018
5.5.2018
20.5.2018
26.5.2018
2.6.2018
24.6.2018

v 10,00 hod.
ve 14,00 hod.

9-11 hod.

Degustace vín
Výstava vín
Bukovanský gulášek – soutěž na Bukovanském mlýně
Svátek matek a buchtové odpoledne
Den dětí
Nebezpečný odpad na Trávníku
Setkání seniorů
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Plánek první části výstavby lokality Za humny.

Stavební místa v plánované lokalitě Za humny
Zájemci o stavební místa, než si budou kupovat pozemky, musí přijít na obecní úřad a dle
přiloženého plánku výstavby si určit, které stavební místo chtějí koupit. Od majitelů pozemků obec
odkoupí část pozemku dle geometrického plánu na inženýrské sítě – chodníky, vodovod, rozvody
NN, plynovod, sdělovací kabely, veřejné osvětlení, včetně komunikace, pod kterou povede
kanalizace. Na odkup pozemků nechá obec vypracovat znalecký posudek. V současnosti je vytýčena
Geodetou stavební čára a zpracovává se projekt na komunikaci a kanalizaci.

Příjemně prožité

VELIKONOČNÍ SVÁTKY
přeje všem občanům redakční rada
společně se zastupitelstvem obce
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