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ZPRAVODAJ OBCE                        

OSTROVÁNKY ZIMA 2017 

Vydává obec Ostrovánky XV. ročník, číslo IV. 

 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

___________________________________________________________________________ 

 

V měsíci listopadu by se dožila 95 let naše nejstarší obyvatelka paní 

Marie Marečková. Bohužel jsme jí již nemohli poblahopřát, protože 

se tohoto úctyhodného věku nedočkala. Věnujeme jí tímto tichou 

vzpomínku.  

___________________________________________________________________________ 

Lampionový průvod 

K 99. výročí vzniku Československa dne 28. října 1918 jsme jako každý rok uspořádali 

lampionový průvod a položili kytici k pietnímu místu u křížku. Pro velmi nepříznivé počasí se 

zúčastnilo jen pár odvážlivců, jimž tímto děkujeme. 

Volby do Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 

Ze 184 voličů se zúčastnilo 128 občanů, kterým byly vydány úřední obálky. Z celkového počtu 

128 odevzdaných obálek byly 2 neplatné. Na prvních třech místech se v Ostrovánkách umístily 

tyto strany: 

KDU-ČSL – 28 hlasů, KSČM – 25 hlasů a Hnutí ANO - 23 hlasů.  

Jednání zastupitelstva obce 

Dne 27. 11. 2017 proběhlo 18.zasedání zastupitelstva obce s tímto programem: 

1) Inventarizace 

2) Schválení rozpočtového opatření 

3) Schválení smlouvy o právu vést stavbu 

4) Schválení darovací smlouvy s Kyjovským Slováckem v pohybu, z.s. 

5) Udělení plné moci Frank Bold, s.r.o. 

6) Schválení smlouvy o odklízení sněhu 

7) Schválení odměn zastupitelům obce 

8) Prodloužení výpůjčky s Jednotou SD Hodonín 

9) Změna ÚP - návrh pokynů 

10) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 

11) Schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
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Dne 13. 12. 2017 se uskutečnilo další zasedání zastupitelstva obce s programem: 

1) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2018 

2) Schválení rozpočtového opatření 

3) Schválení odpisového plánu 

4) Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku 

5) Záměry společnosti Reality Kyjovan, a.s. 

Na zasedání byli přítomni pánové Josef Kouřil a František Zapletal, kteří přítomným 

občanům osvětlili své záměry ohledně využití bývalého JZD. Plánují zde vytvoření 

agroturistického areálu, farmářskou hospodu s ubytováním a menší hospodářský dvůr s 

domácím zvířectvem. Areál by měl navazovat na budovanou královskou cestu od 

bukovanského mlýna. Přístupová cesta k areálu je navrhována v různých variantách, 

protože obecní úřad nesouhlasí s využíváním cesty v obci. O tomto řešení musí rozhodnout 

příslušný odbor dopravy, aby vše vyhovovalo z hlediska bezpečnosti provozu. Upozornili, 

že dosud je to jen jejich vize do budoucna, která ovšem nemusí být realizována. Další 

projekt, do kterého by pánové chtěli investovat v naší obci, je vytvoření kopie bývalé 

zvoničky, která bude situována v místě staré zastávky ČSAD. 

INFORMACE PRO OBČANY 

• Projekt výměny starých svítidel za nová LED světla byl uskutečněn v měsíci říjnu a zároveň 

byla vyměněna rozvodová skříň.  

• U vysazených třešní v aleji u hřbitova někdo bez vědomí obecního úřadu stromky ostříhal. 

Pokud někdo má k tomuto nějakou informaci, sdělte to prosím na obecní úřad. 

• Ve dnech 10. -11. listopadu byl na Trávníku opět přistaven velkoobjemový kontejner. Tuto 

službu pro občany každoročně zajišťuje obecní úřad a v letošním roce to bylo opakovaně. 

Opětovným problémem je neukázněnost občanů. Nechápeme lidi, kteří zaplňují 

kontejner odpadem, jež sem nepatří, např. suť, eternit, pneumatiky, organický 

materiál, elektro. Rovněž se nachází nebezpečný stavební materiál v lese za obcí. 

Apelujeme na občany, aby dodržovali pravidla zacházení s odpady a neničili zbytek 

krásné přírody, jež nás obklopuje, vždyť se jedná i o budoucí generace. 

• Občané mohou nadále skládat železný šrot a elektro u zadního vstupu do zahrady hasičské 

zbrojnice. Nebezpečný odpad zajišťuje obec jedenkrát za rok a je vždy včas občanům 

oznámen. 

• Hasičský sbor pořádal v listopadu a v prosinci brigády na vyklízení domu čp. 86, který bude 

sloužit jako hasičská zbrojnice. Při vichřici Herward se poškodila střecha na domě čp.78 

rodiny Brančíkových a členové sboru dobrovolných hasičů, včetně nečlena p. 

Záhumenského, pomáhali rodině tuto kalamitu opravit. 

• Každý čtvrtek od 18 hod. cvičení pro ženy na kulturním domě pod vedením Jany Lihanové.  

• Poplatky za vodné, stočné a psy budou nadále v příštím roce ve stejné výši jako v roce 

2017, poplatky se začnou vybírat od 15. ledna 2018!! Až od tohoto data budou známky! 

• V mezidobí svátků od 22. 12. do 29. 12. 2017 bude obecní úřad uzavřen.  

• 19. 11. 2017 navštívil naši obec geobotanik Jan Albert Šturma a zhodnotil osázený prostor 

nad plynovou stanicí. Přivezl s sebou další semena, která se zapravila do tohoto prostoru a 

také zde bylo dokončeno posezení a postaven a navrtán kmen pro „hmyzí hotel“. Přes krutou 

loňskou zimu a velmi suché léto zhodnotil tento projekt kladně.  
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• Vánoční stromky pro obec na KD věnoval p. Dlouhý Miroslav, na obec k zastávce p. 

Doubravová Helena. Děkujeme. 

• Program rozvoje obce „PRO“ – jeho zpracování se blíží ke konci, výstupy z dotazníkové 

ankety byly k nahlédnutí na zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2017.  

• Informace o prodejní době obchodu Jednoty v době vánočních svátků: 

o 24. 12. 2017   od 7,30 do 10 hod. 

o 25. - 26. 12. 2017  ZAVŘENO 

o 31. 12. 2017-1. 1. 2018 ZAVŘENO 

• Vánoční mše svatá bude sloužena v Ostrovánkách 26.12.2017 v 10,45 hod. 

• Společnost Zemagro spol. s r.o., která obhospodařuje pozemky v naší obci, žádá občany, 

aby nepoškozovali zaseté ozimy a půdní strukturu tím, že nepatřičně vstoupí nebo vjedou 

na pozemky např. motorovým vozidlem. Pokud by tak někdo činil a způsobil by tak škodu, 

tak se dopouští trestního činu poškozování cizí věci. Na pozemcích je nainstalováno 

záznamové zařízení a jakmile bude při této činnosti někdo přistižen, tak se důkazní 

materiály včetně vyčíslené škody předají Policii ČR. 

 

• V obci se objevily případy, kdy byly dětem nabízeny drogy. Žádáme 

občany o zvýšení pozornosti a poučení dětí o hrozícím nebezpečí. 

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 

Vánoční posezení dne 17. 12. 17 na kulturním domě, spojené s autogramiádou autora všech 

knih o Ostrovánkách RNDr. Vladimíra Kotíka, včetně nádherného posledního vydání tištěné 

podoby ve vazbě na křídovém papíře. Kniha, jejíž součástí je i CD, se zde přímo prodávala a 

občané si ji mohou kdykoliv zakoupit na obecním úřadě. Kromě toho se zde prodávaly i drobné 

vánoční předměty a podával se vánoční punč. Kulturní program nacvičily s našimi dětmi 

ochotné maminky: Mgr. Jarmila Dlouhá, Ing.Romana Kožuská, DiS. Veronika Budská. Na 

hudební nástroje zahráli Marek Dlouhý, Libor a Ondřej Novákovi. Všem srdečně děkujeme za 

vytvoření příjemné vánoční atmosféry a těšíme se na setkání 23. 12. v 16 hod. při zpívání u 

vánočního stromku, které zakončí adventní čas.  

 

Prezidentské volby 

Volební místnost bude netradičně tentokráte v budově místního pohostinství 

12. - 13. 1. 2018  1.kolo 

26. - 27. 1. 2018  2.kolo 
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POZVÁNKA 

SDH společně s kulturní komisí obce všechny srdečně zvou na 

MAŠKARNÍ PLES 

dne 20. ledna 2018 pro děti od 15 hod., pro dospělé od 20 hod. 

Masky vstup zdarma, hraje Vávra-Ventrča, 

Občerstvení zajištěno 

Pozvání na akce 

23. prosinec 2017  Zpívání u vánočního stromku v 16 hod.   

31. prosinec 2017  Silvestrovské derby ve fotbale na Trávníku od 10 hod. 

7. leden 2018   Tříkrálová sbírka 

20. leden 2018  Maškarní ples pro děti od 15 hod. a pro dospělé od 20 hod. 

18. březen 2018  Vědomostní soutěž žáků základních škol ve Stavěšicích 

 

Než rozžhnu 

Než rozžhnu – v záclony svit luny padá 

jak v napadlý sníh do polí a v lada, 

i staré housle na stěně jak živy 

vrou paprsky. Vzduch teplý, vlažný, snivý. 

Já cítím, Vánoce se přibližují, 

jdou s větry suchými, jež prudce dují, 

se sanicí, jež šumí v zmrzlém sněhu, 

s vánočním rohem, jehož slyším něhu. 

 

Úryvek z básně (Antonín Sova: Květy intimních nálad ) 
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