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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za souhlasu všech jubilantů chceme připomenout, že v tomto čtvrtletí sekrásného věku 85 let
dožila paní Hilšerová Jarmila, dále 80 let paní ŠafaříkováLudmila a nakonec oslavil
velmivysoký věk 90 let pan Ladislav Seloucký. Ke všem oslavencům přišli s blahopřáním
i dárkovým balíčkem zastupitelé obce a my se za naši redakční radu rovněž připojujeme s
přáním všeho nejlepšího do dalších let.

Rodina Giblových uspořádala pro občany Ostrovánek poděkování za přátelské přijetí do obce
před 20-ti lety ve formě pohoštění s country kapelou.

****************************************************************
Výstava vín
Přes počáteční rozporuplné názory se nakonec i tento rok pořadatelé – obec Ostrovánky a
SDH Ostrovánky – rozhodli tradici zachovat a výstavu uspořádat, takže se všichni (i nečleni)
zapojili zejména do shánění vzorků vín. Problém je v tom, že nejsme schopni dodat při
současném malém množství vinařů v naší obci na revanš dárcům vzorků vín naše vína.
Nakonec se sešlo celkem 256 vzorků vín, z toho 153 bílých, 78 červených a 25 rosé. Zároveň
jsme získali od šesti vinařství 30 prezentačních vzorků, což je neuvěřitelný výsledek.
29.4.2018 proběhla degustace vín opět pod vedením p.Mgr.Pavla Navrátila z Kyjova.
Odborná porota vybrala tyto šampiony: mezi bílými víny Sauvignon od manželů
Svobodových ze Sobůlek, mezi červenými Svatovavřinecké od ing. Milana Vaška z Mistřína
a z růžových se stal šampionem Klaret p.Cichry Vladimíra z Bukovan.
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Za týden dne 5.5.2018 se uskutečnila již 27.výstava vín opět s velmi pěknou návštěvností,
kterou podtrhla i cimbálová muzika „Mládí z Čejče“ a chutné občerstvení. Nakonec tedy celá
akce proběhla s úspěchem, za což patří poděkování všem, kteří se na náročné přípravě podíleli
i těm, kteří dali své vzorky vín na výstavu. Na obecním úřadě se připravovaly a tiskly jak
katalogy, tak diplomy a při této příležitosti je třeba vyzdvihnout práci našeho mladého hasiče
Libora Nováka, který do tisku připravoval katalog.Věříme, že i v dalším roce se najdou
nadšenci, kteří tradici výstav vín v Ostrovánkách nepřeruší proto, že je organizace akce tak
náročná.

Výstava vín

Bukovanský gulášek

Bukovanský gulášek
Ve stejném dni jako se konala výstava vín, soutěžilo družstvo Ostrovánek ve vaření guláše na
Bukovanském mlýně ve složení: Přemysl Gardáš s dcerou Michaelou, Lenka Křížová se
synem Lukášem a Pavel Svršek se synem Hynkem. Mezi silnou konkurencí neobhájili loňské
prvenství, ale přesto jejich hovězí guláš získal uznání od všech, kteří jej ochutnali.
Hasičské závody
Hasičský útok ve Strážovicích dne 26.5.2018 skončil pro naše soutěžící družstvo 4.místem
z celkového počtu šesti družstev. Děti si mohly vyzkoušet práci s dětskou verzí techniky a
jako zajímavost předvedlo mužstvo Strážovic maorskou verzi povzbuzení před útokem.
Den matek a buchtové odpoledne
Kulturní komise obce pořádá pravidelnou oslavu dne matek
a zároveň soutěž o nejlepší buchtu. Tentokráte za vydatné
pomoci našich maminek,Mgr. Jarmily Dlouhé, ing. Romany
Kožuské a DiS. Veroniky Budské,které nacvičily
s ostrovanskými dětmi ke dni matek milé kulturní
vystoupení v neděli dne 20.5.2018, za což jim srdečně ještě
jednou děkujeme. V soutěži o nejlepší buchtu se umístily na
prvním místě starostka obce p.Květoslava Svršková, druhá byla Michaela Gardášová a třetí
Taťána Nováková. Vzorky posuzovala nezávislá porota sestavená z přítomných mužů. Obec
věnovala ceny v podobě dárkových balíčků a zajistila občerstvení přítomným.

Zpravodaj obce Ostrovánky LÉTO 2018
2

Den dětí
Kulturní komise obce připravila ve spolupráci s p.Jarmilou Dlouhou a SDH dne 9.6.2018 den
dětí. Za horkého sobotního odpoledne byly pro děti připraveny různé soutěže v obratnosti, pak
seznámení s hasičským autem, dále následoval ukázkový hasičský útok, což byl pro děti
signál k příjemnému osvěžení v horku tohoto odpoledne. Po skončení této části se děti
projížděly na dvou koních jezdeckého oddílu Tereza z Nechvalína a nabitý program končil
tradičním opékáním špekáčků na malém táboráčku. Děti dostaly za odměnu drobné dárky od
obce včetně špekáčků a pití a hasiči věnovali různé pamlsky, rovněž s pitím.

Setkání seniorů
Kulturní komise obce také zorganizovala tradiční setkání seniorů dne 24.6.2018 s kulturním
programem, který zajistil národopisný dětský soubor „Děcka ze Skoronic“. Pro všechny
přítomné i účinkující děti bylo připraveno pohoštění a věříme, že se všem program líbil.
INFORMACE PRO OBČANY
Počátkem měsíce května byly obcí Nechvalín zahájeny práce na první etapě rekonstrukce
hřbitova, na jejíž realizaci se rovněž částečně podílí i naše obec. Jedná se o výstavbu čelní zdi,
vstupní bránu a chodníky. Dotaci na I. etapu prací získala obec Nechvalín ve výši 700 tisíc Kč
od Ministerstva zemědělství z Programu 12966- údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků. Název projektu: „Hřbitov Nechvalín – Ostrovánkyopravy zdí a chodníků.“Projekt na
II. etapu prací je připraven k podání žádosti o dotaci.
Na rekonstrukci domu č.p.86, kde se vyměnila okna a dveře, vynaložila obec částku 65 489,korun.Naše obec získala dotace z Jm.kraje na menší projekty, které v letošním roce podala.
Jedná se o dotaci na fasádu kulturního domu, nákup chladícího boxu na KD, vybavení
knihovny novým nábytkem a hasičům na pořízení výstroje a výzbroje zásahové jednotky.
Výplaty důchodů jsou z důvodu červencových svátků posunuty takto:
splatnost: 4. – výplata v úterý 3.7.18
splatnost: 6. – výplata středa 4.7.18
Připomínámeobčanům, že se přiblížil termín platby za odpady na 2.pololetí 2018.
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Veřejné zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne20.6.18 s tímto programem:
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) schválení rozpočtového opatření č.1
3) schválení střednědobého výhledu na léta 2019-2020
4) schválení přijetí dotací na vybavení místní knihovny,nový vzhled kulturního domu,
podporu jednotek SDH a zkvalitnění výstavy vín
5) schválení smluv o poskytnutí jednotlivých dotací z rozpočtu Jmk
6) stanovení počtu členů zastupitelstva
7) schválení smlouvy o spolufinancování – bylo odloženo do dalšího ZO – neodpovídá
původní dohodě s obcí Nechvalín
8) schválení vytvoření pracovního místa – úvazek 0,7 hod. na dobu určitou
9) žádosti občanů
10) schválení veřejnoprávní smlouvy s Kyjovem na spolufinancování sociálních služeb8 700,-Kč
11)schválení výstavby zvonice na obecním pozemku č.parc.688/1- náves, žádost p.Zapletala
POZVÁNKA NA AKCE
29. června
6. červenec
21.července
4.srpna
Září
15. září
28-29.září

Táborák na ukončení školního roku s opékáním špekáčků
Cyrilometodějské hasičské závody ve Věteřově
Trojboj na Trávníku v Ostrovánkách
Hasičská soutěž v Ostrovánkách
Noční hasičský útok na živý oheň v Želeticích
Speciality obcí BABÍHO LOMU, Strážovice, hřiště u školy
Svatováclavské hody se stavěním máje a setkáním pěveckých sborů

Redakční rada společně se
zastupitelstvem obce přeje všem
občanům příjemnou dovolenou a
dětem plno neobyčejných zážitků
z prázdnin.
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