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SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 
Prvním letošním jubilantem se v měsíci květnu stala paní Věra 
Nováková, která se dožívá krásných 80-ti let. K tomuto 
významnému životnímu výročí jí přišly poblahopřát 
s dárkovým balíčkem starostka obce společně s členkou 
kulturní komise. Přejeme do dalších let zejména pevné zdraví a 
duševní pohodu. 

 
 
Slet čarodějnic 

 
Na Trávník v Ostrovánkách se 30.4.2014 sletělo hejno 
dětských čarodějnic a pod vedením starších se začaly dít 
věci. Nejprve si všichni zasoutěžili ve sportovních 
disciplínách a pak se děti pustily do výroby čarodějných 
pomazánek a lektvarů. Na vše dohlížela z lavičky figura 
čarodějnice v lidské velikosti. V závěru vydařeného 
odpoledne se zapálil táborový oheň a všichni si opekli 
špekáčky. Děkujeme manž. Zapletalovým za drobné 
dárky, které věnovali jako odměnu soutěžícím dětem. 
 

 
 
Bukovanský gulášek 
Tato akce se stává již pomalu tradiční v prvních květnových dnech a na Bukovanském mlýně se sešlo dne 
8.5.2014 celkem 14 družstev, a to nejen z mikroregionu Babí Lom. Letošní ročník byl trochu obměněn 
v tom smyslu, že si soutěžní družstva mohla vybrat, z jakého masa guláš uvaří, zatímco v předcházejících 
ročnících byla základní surovina dána pro všechny stejná. Naše družstvo obhájilo loňské třetí místo svým 
zabijačkovým gulášem a vítězem se stal sousední Nechvalín. Celou akci provázel bohatý kulturní program 
do večerních hodin a návštěvnost byla opravdu hojná. 
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                                     Výstava vín                                                                                  Bukovanský gulášek 

                  
 
VÝSTAVA VÍN 
 
Dlouholetá tradice pořádání výstav vína pokračovala v letošním roce již 23.ročníkem a jejím pořadatelem  
v současnosti nadále zůstává Sbor dobrovolných hasičů, jehož členové se rovněž starali o bohaté 
občerstvení jak během degustace, tak při výstavě dne 10.5.2014. Degustace proběhla o týden dříve 4. 
května pod vedením pana Mgr. Pavla Navrátila z Kyjova a hodnotilo se celkem 240 vzorků, z toho 133 
bílého a 75 vzorků červeného vína. Šampionem byl z bílých vín vybrán Ryzlink rýnský - pozdní sběr 2013 
od p. Vladimíry Svobodové ze Sobůlek a červené víno Regent - pozdní sběr 2013 od p. Martina Lundy 
z Vracova a nově byl také vybrán vzorek rosé odrůdy Dunaj od p. Petry Bouchalové z Milotic. Z našich 
pěstitelů, kteří dodali vzorky vín, se nejlépe umístil Ondřej Novák  s Tramínem červeným – pozdní sběr 
2011 a Vojtěch Krejčíř s červeným vínem odrůdy André. Neobyčejně zdařilá akce s počtem téměř 150 
návštěvníků byla pobídkou pro pokračování této tradice výstav vín do dalších let a nás těší, že náročná 
organizace byla odměněna tak vysokou návštěvností. Děkujeme všem, kteří se byť malým dílem na 
přípravě akce podíleli a dík patří rovněž všem, kteří poskytli své vzorky vína na výstavu. 
 
Den matek a buchtové odpoledne 
 
Po dvou letech dne 18.5.2014  připravila kulturní komise opět den matek a při té příležitosti proběhla také  
soutěž o nejlepší buchtu. Nečekaně vysoká účast soutěžících nás opravdu mile překvapila, sešlo se 20 
vzorků a nezávislá porota měla  těžké rozhodování. Nakonec si hlavní cenu odnesla p.Jaborníková Svatava, 
druhá se umístila p. Zemanová Hana a třetí místo patřilo sl.Damborské Haně. Kulturní program tentokráte 
vyplnily ostrovské děti se svými básničkami a písničkami, hrou na hudební nástroje a doplnily je dvěma 
vstupy malé mažoretky z Kyjova.  

             
               
Recept nejlepší buchty od p. Jaborníkové Svatavy – JABLKOVÁ ROLÁDA 
4 vajíčka, 15 dkg cukru, 6 dkg hladké mouky, jen 3 střední  jablka, jinak bude moc mokré, skořice, vanilka, marmeláda, 
zakysané smetana 
Postup: Na plech dáme pečící papír, na něj nastrouháme jablka a trochu posypeme skořicí. Žloutky oddělíme od bílků a 
vyšleháme tuhý sníh, přidáváme po troškách cukr a žloutky, vše řádně vyšleháme společně a poté rozetřeme na jablka. Upečené 
po vychladnutí potřeme marmeládou  nejlépe višňovou, pak kysanou smetanu a nakonec opět mírně posypat skořicí a 
vanilkovým cukrem. Zabalíme do rolády, jednotlivé kousky můžeme zdobit šlehačkou.  
V dalších číslech postupně zveřejníme další vítězné recepty. 
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Volby do europarlamentu 
Ve dnech  23.-24.5.2014 se konaly volby do evropského parlamentu. Účast v naší obci byla proti 
republikovému nízkému průměru vyšší – 27% voličů. Počet zapsaných osob do seznamu voličů – 186, 
počet voličů, kterým byly odevzdány úřední obálky – 50, platných hlasů – 50. 

KDU-ČSL 19 KSČM 14 
ANO 6 TOP 09 4 
ČSSD 3 Strana zdravého rozumu 2 

Moravané 1 Úsvit přímé demokracie 1 
 

 
 
PIRÁTSKÝ DEN DĚTÍ 
Kulturní komise obce uspořádala v sobotu dne 
14.června 2014 pirátský den dětí s honbou za 
pokladem ze ztroskotané pirátské lodě. Malí 
piráti museli překonat spoustu překážek a 
splnit zadané úkoly, aby si vysloužili pirátský 
diplom a odměnu nejen z nalezeného pokladu.  
Další příjemnou atrakcí byl nafukovací hrad, 
na němž se děti opravdu vyřádily. Poté přijeli 
členové jezdeckého oddílu Tereza 
z Nechvalína s koňmi, což je posledních pár let 
jedno z největších dětských  lákadel. V závěru 

pěkného odpoledne se opékaly špekáčky na táborovém ohni. Organizátoři děkují všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu celé akce i manželům Zapletalovým, kteří zprostředkovali zapůjčení skákacího hradu. 
 
Setkání seniorů 
 
Po vydařeném dětském dnu pořádala hned druhý den v neděli 15.června kulturní komise další akci, a to 
setkání seniorů naší obce na kulturním domě s kulturním programem a občerstvením. Úvodem přivítala 
starostka obce přítomné a poté  přednesla pěknou báseň p.Jarmila Dlouhá. Děvčata z bukovanského 
pěveckého sboru, jehož členkami se staly i p.Marie Závodská a Radka Matějíčková z našeho bývalého 
ženského ostrovanského pěveckého sboru, zazpívaly rozverné i zadumané písně a manž. Josef a Anežka 
Novákovi je doplnili svými vstupy na klávesové varhany. Celé odpoledne  příjemně uplynulo a věříme, že 
se všem líbilo.   
 
INFORMACE PRO OBČANY 
 
UPOZORNĚNÍ PŘI ZEMNÍCH PRACECH -  každý, kdo bude provádět zemní práce před domem, je 
POVINEN se na obecním úřadě informovat o uložení inženýrských sítí, aby nedocházelo k poškození či 
překopnutí. V případě jakékoliv poruchy el.proudu tel.:  800225577, plynu - 1239, kabelovky – 518618023 
Nově byl letos zajišťován sběr elektrických spotřebičů naším hasičským sborem. Dále bylo rozhodnuto, že 
železný odpad bude odvážen již jen 1x za 2 roky, protože se za kratší dobu neshromáždí dostatek odpadu. 
Firma EKOR Kyjov zabezpečila v měsíci dubnu velkoobjemový domovní odpad a dne 31.5.2014 sběr 
nebezpečného odpadu. Cena celkem 14 tis. Kč byla uhrazena z rozpočtu obce.  
Zastupitelstvo obce schválilo v letošním roce nové vybavení zázemí kulturního domu. Byl osloven 
p.Mareček Petr z Ostrovánek, který zhotovil návrh a po schválení rovněž vše vyrobil a nainstaloval. 
Vyměnil shnilé a zdevastované skříňky i pulty a dále bylo v garáži zhotoveno zázemí pro venkovní akce 
(košt vína aj.)   
Na Trávníku byl pro mládež instalován stůl na stolní tenis a houpadla pro menší děti celkem za 40 tis.Kč. 
Otevření obecního pohostinství – nový nájemce p. Václav Horňák z Bukovan. 
U obecního úřadu jsou zaměstnáni na veřejně prospěšné práce p. Zdeňka Slepánková a p. František Šalé. 
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Úprava prostranství před kaplí sv.Václava 
Po neúspěšném podávání žádostí na získání dotace z  dotačních fondů Jm kraje, rozhodlo zastupitelstvo 
tento projekt financovat z rozpočtu obce a při výběrovém řízení byla nakonec ze čtyř uchazečů vybrána 
firma Kala Kyjov , která v měsící květnu práce provedla. Byl vydlážděn  prostor  před kaplí, a tak vzniklo 
důstojné  prostranství s lavičkami. Celkové náklady stály cca 170 tisíc Kč. 
 
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE: 
dne 23.4.2014 
1.Schválení pronájmu pohostinství a smlouvy o pronájmu 
2.Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku SDH Ostrovánky a FC Ostrovánky-Nechvalín 
3.Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Charitě Kyjov 
4.Schválení kupní smlouvy na pozemky: 40/3,40/4, 40/5 – cesta k lesu kolem bývalého JZD, 
   105 a 671 – zázemí víceúčelového hřiště 
5. Výběrové řízení na zpevnění plochy u kaple 
6.Schválení změny územního plánu č.2 
7.Bere na vědomí závěrečný účet obcí Severovýchod za r.2013 ( EKOR Kyjov) 
dne 18.6.2014: 
l. Schválení Závěrečného účtu obce Ostrovánky za rok 2013 
2.Schválení účetní závěrky za rok 2013 
3.Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015-2016 
4.Schválení rozpočtového opatření 
5.Schválení Smlouvy s Městem Kyjov ke spolufinancování sociálních služeb 
6.Různé – odvodnění budovy obce od Horváthů, nebezpečný odpad, nabídka dalších biopopelnic. 
 
POZVÁNKA NA AKCE v druhém pololetí 2014:   Sportovní pozvánky 
2.srpna  Požární soutěž     12.7. Ostrovánky – smíšené čtveřice - víceboj   
30.srpna Babí Lom – sešlost lidu   Srpen Nechvalín turnaj mezi obcemi 
26.-27.září Svatováclavské hody    Září 1.turnaj Ligy šesti 2014/2015 
 
Sport    
7.turnaj   LlGY  ŠESTI 
Poprvé se konal  turnaj v malé kopané Ligy Šesti v Bukovanech a také poprvé na přírodní trávě .Bukovský  
pažit  všem  vyhovoval  a byla to příjemná změna oproti minulým turnajům. Turnaj  jsme  zahájili výhrou a 
také zakončili výhrou .Turnaj  jsme vyhráli s 13 body ,skore 11 : 1. 
Celkově  jsme  LIGU  ŠESTI   také vyhráli  i když  se rozhodovalo až v posledním našem utkání , ve 
kterém  jsme výsledkem 2:0 zvítězili , právě proti v tabulce nejbližšímu konkurentovi Sportak  ŽDÁNICE. 
Celkově se nám poslední turnaj vydařil i přes  pětibodovou ztrátu na první místo před začátkem turnaje. 
Dokázali jsme uhrát více bodů než soupeři a konečně jsme se  dočkali  vytouženého celkového 
vítězství.!!!! 
 
CELKOVÉ   POŘADÍ  : LIGY  ŠESTI 2013 – 2014  
1.místo 1. FC Ostrovánky / Nechvalín  62 bodů  skore - 93:57 
2.místo Sportak  Ždánice    58 b   skore - 79:57 
3.místo Sportak  Lovčice      50 b   skore- 65 :57 
4.místo Bukovany     46 b   skore- 64:72 
5.místo  Kyjovjáci     44 b          skore- 43:64 
6.místo STS  Chvojkovice  Brod   36 b   skore- 67:92   
   
Soutěž  kanonýr : Farmačka Lukáš – 40 branek ( 1.FC Ostrovánky / Nechvalín)  
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