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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Krásného životního jubilea 85 let se v měsících únoru a březnu dožili naši spoluobčané pan
Jan Jedovnický a paní Anna Rýznerová. Zástupci obce jim poblahopřáli a předali malou
pozornost s přáním. Připojujeme se a přejeme mnoho životního optimismu, zdraví a spokojenosti.

Vítání občánků
8. února jsme slavnostně přivítali do života nové občánky Hanu Záhumenskou a Karolínu Vlkovou.
Obřad doplnily svým vystoupením děti z Ostrovánek, zazpívala Radka Matějíčková a na housle
zahrál Marek Dlouhý. Slavnostní atmosféru navodil hudebním doprovodem p. Fridrich ze Stavěšic.
Ohlédnutí za rokem 2014
Pravidelné ohlédnutí za závěrem roku 2014 zahrnuje kulturní i sportovní akce.Vánočně jsme se
naladili již 21.prosince na vánoční besídce spojené s výstavou historických vánočních ozdob,
které nám zapůjčili občané nejen naší obce. Instalaci výstavy a celou organizaci akce zajišťovala
kulturní komise. Své výrobky z keramiky představila p. Švábová Věra z Kyjova a ze Bzence
přijela p.Olišarová Marcela, která zdobila dle přání vánoční baňky.V kulturním programu
vystoupily děti z kroužku angličtiny pod vedením ing. Romany Kožuské, divadlo Sněhurka a
trpaslíci nacvičila s dětmi p. Jana Lihanová.V hudební části zahrála na flétnu Veronika Lihanová a
na housle Marek Dlouhý s Petrem Petrů a dětská CM z Kyjova. Posezení zpříjemnilo občerstvení,
které rovněž připravily členky kulturní komise. Potěšila nás velká návštěvnost akce, což nás
zavazuje do příštích let. 23.prosince se občané obce sešli v hojném počtu na tradičním zpívání u
vánočního stromku. Na zahřátí se podávalo svařené víno a čaj. Zapojily se i místní děti a společně
jsme si zazpívali vánoční písně a koledy.V místním pohostinství se 26.12. 2014 uskutečnil
1. ročník ochutnávky masových a sýrových rolád. Sešlo se 9 vzorků a zvítězila roláda p. Dušana
Brančíka. 28.prosince se konal tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise, který pořádají
každoročně sportovci.Ceny věnovala obec a na 1. místě se umístil Antonín Jirousek ze Strážovic.
V ženské kategorii zvítězila Michaela Gardášová. A úplný sportovní závěr roku zakončuje již
zavedené fotbalové derby na Trávníku mezi svobodnými a ženatými muži. V tomto souboji opět
zvítězili svobodní. Pro zahřátí hráčů i fanoušků z řad občanů bylo připravené svařené víno. Počasí
se vydařilo a tak to byla pěkná sportovní tečka roku 2014.
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Maškarní ples pro děti a dospělé
Ani letošní 10. tradiční maškarní ples nezklamal naše očekávání. Ples opět proběhl ve dvou
částech, a to odpoledne pro děti a večer pro dospělé.Odpolední program zajistili manželé Kožuští a
Jana Lihanová za pomoci Vlastíka Závodského a Terezky Uhýrkové. Nejlepší masky ve dvou
věkových kategoriích byly odměněny pěknými cenami. A díky štědrosti sponzora si všechny děti
opět odnesly malou pozornost. Večer pokračoval bujným veselím s velkým množstvím nápaditých
masek, ze kterých přítomní hosté vybrali tři nejlepší – Havajce, úklidové komando a
spermie.Vítězové byli opět odměněni pěknými cenami. K tanci a poslechu hrál p. Fridrich ze
Stavěšic a zábava trvala do časných ranních hodin. Pořadatelé SDH a obec Ostrovánky ještě jednou
děkují všem sponzorům i občanům Ostrovánek za dary do tomboly, která byla opravdu bohatá.

Fašaňk
Ostatky,masopustní veselí, fašaňk se opět v Ostrovánkách slavily v sobotu 14. února 2015.
Navázalo se tak na dřívější fašaňkové odpoledne v provedení mužského pěveckého sboru. Letos
akci po odmlce pořádali maskovaní nadšenci z Ostrovánek a Nechvalína s rytmickou skupinou
Drtičanka. Začínalo se v 10 hodin dopoledne od hájenky v Ostrovánkách. Po poledním zvonění se
vydal masopustní pochod na cestu do Nechvalína. V Ostrovánkách bylo vybráno 2863,- Kč, které
budou použity na akce pro děti. Děkujeme Drtičance a všem občanům za podporu i dary při
obchůzce.Tímto zdvořilým způsobem vyvrcholila plesová sezóna a fašaňk 2015. Od popeleční
středy 18. února začíná postní doba, trvající 40 dní bez neděle. Postní doba je obdobím přípravy na
největší křesťanské svátky v roce – Velikonoce. Ty budou letos velmi brzy po jarní rovnodennosti
v neděli 5. dubna a v pondělí 6. dubna. Už se na ně těšíme.
Ing.František Jedovnický
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Tříkrálová sbírka 2015
V letošním roce jsme dosáhli krásného výsledku Tříkrálové sbírky. V Ostrovánkách bylo 4. ledna
2015 vybráno 8.180,- Kč. Poděkování patří všem koledníkům, lidem v zázemí – paní starostkou
počínaje a ženám, které připravily kolednické oděvy, konče. Rádi děkujeme všem štědrým dárcům
z Ostrovánek, kteří nashromáždili rekordní sbírku. V těchto dnech jsme obdrželi poděkování
od Oblastní charity Hodonín s pozváním na setkání Tříkrálových asistentů do Žarošic, Hodonína a
Slavkova podle příslušných obcí. Jak přispívali dárci v jednotlivých místech oblastní charity je
k vidění ve vitríně KDU-ČSL na zastávce. Díky těmto nashromážděným finančním prostředkům
bylo v rámci ČR dosaženo částky téměř 90 milionů korun. Ty poslouží k tolik potřebné činnosti
charity.
Závěrem jsme zváni na Charitní pouť do Žarošic v sobotu 11. dubna 2015 v 17.30 h.
Ing. František Jedovnický

Socha Fatimské Panny Marie opět v Ostrovánkách
Fatima, portugalské mariánské místo spolu s francouzskými Lurdy jsou
nejznámější mariánská místa na světě. Že pomoc Matky Boží potřebujeme ví
učený profesor, nositel Nobelovy ceny i prostinký člověk, babička nad
hrobem i malé dítě.
Velebnost Panny Marie oslavil barvami Rafael, který maloval Madony i dláto
Michalangela, ten ji vtesal do mramoru. Tóny Beethovenovy i housle
Schubertovy ji oslavily písněmi Ave Maria. Santini svými nákresy plánoval
její chrámy.
Letos v lednu byla Fatimská Panna Maria zásluhou paní Zdenky Novákové
opět v Ostrovánkách. Měli jsme možnost se k ní modlit v naší kapli a putovala
podle přání po jednotlivých domech obce k individuálnímu uctívání. Paní
Nováková, která je členkou fatimského apoštolátu, mimo starost o úklid
v kapli, zorganizovala pobyt Fatimské sochy v Ostrovánkách, včetně předání
dalšímu zájemci v našem regionu. Děkujeme za vše.
Provoz místní kaple vyžaduje mimo uklízení také květinovou výzdobu, praní aj. Jste nyní
vybídnuti, abyste se podle svých možností a schopností zapojili do péče o kapli a k zajištění či
úhradě nákladů na květiny při konání „své mše svaté“. Nelze nechávat vše na pár lidech.
Těšíme se na změnu o Velikonocích, na „fatimské třináctky“ v Žarošicích (květen-říjen). První
zjevení Panny Marie bylo 13. května, kdy se zjevila malým pasáčkům.
Ing. František Jedovnický
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Vědomostní soutěž mikroregionu Babí Lom
Soutěž je určená pro děti II. stupně ZŠ a konala se v neděli 15.března v Želeticích. Letos se poprvé
zúčastnily všechny obce mikroregionu. Za naši obec soutěžili Tereza Uhýrková, Marek Dlouhý,
Libor Novák a Ondřej Janča. Otázky byly tentokráte zaměřeny více na dějiny, ale objevilo se i pár
z našeho mikroregionu. Všechny děti se s otázkami popraly statečně, naše družstvo se umístilo na
pěkném 6. místě. Zvítězili soutěžící žáci z Kyjova. Kulturní program naplnily mažoretky ze
Ždánic, které předvedly část svých vystoupení.

Velikonoční dílna pro děti
V pátek 20. března 2015 se na kulturním domě konala tvořivá dílna pro malé i starší děti, a to pod
vedením paní Jany Lihanové, která opět dílnu organizovala a zajistila vše potřebné. Tímto jí
děkujeme.
Dětí se sešlo hodně, opravdu se snažily a byly moc šikovné (stejně tak i přítomné maminky! :)
Výsledkem této dílničky byly velmi povedené výrobky s motivem Velikonoc, tj. proutěné věnce,
dekorační zápichy např. do květináčů, velikonoční vejce zdobená ubrouskovou technikou,
malovaná velikonoční vejce sypaná ovesnými vločkami nebo mákem a spousta dalších výrobků.
Ing. Romana Kožuská

INFORMACE PRO OBČANY
Něco o farním společenství a územní církevní struktuře
Věřící římskokatolické církve Ostrovánky spolu s věřícími z Nechvalína patří k farnosti Lovčice.
V dnešní době je farnost Lovčice s farností Ždánice spravována p. farářem P. Stanislavem
Kovářem, který sídlí na faře ve Ždánicích.
Naše farnost patří do děkanátu Hodonín. Děkanem je P. Josef Zouhar, který v 70. a 80. letech
minulého století působil v našich farnostech.
Děkanství Hodonín je součástí brněnského biskupství.
V roce 1777 zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl povýšen na
katedrálu. Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století.
Naše generace pamatuje bohužel jen krátké působení biskupa Karla Skoupého po roce 1968.
Předtím byl internován a léta trpěl v komunistickém vězení.
Celkem dlouhou dobu vedl diecézi brněnskou prelát Ludvík Horký. Od počátku 90. let pověřil
papež Jan Pavel II. vedením brněnské diecéze Msgr. Vojtěcha Cikrleho.
V měsíci dubnu budou nedělní bohoslužby slouženy v Ostrovánkách a Nechvalíně v 10:45 hod.
v těchto dnech:
• 5.4.2015 - Boží hod velikonoční - Ostrovánky
• 6.4.2015 - Pondělí velikonoční - Nechvalín
• 12.4.2015 - Ostrovánky
• 19.4.2015 - Nechvalín
• 26.4.2015 - Ostrovánky
A v měsíci květnu začíná mše v 7:45 h.
Ing.František Jedovnický
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Stromy na Trávníku
V pátek 27.3.2015 byly na Trávníku pokáceny dva ořechy. Stromy byly napůl suché a ze zdola
ztrouchnivělé. Na základě posudku Mgr. Havránkové Heleny z odboru životního prostředí MěÚ
Kyjov bylo rozhodnuto o jejich vykácení. Místo těchto stromů budou vysázeny stromy nové.
Na místě dětského hřiště budou postupně instalovány nové hrací prvky pro děti.
Zábavné odpoledne s angličtinou
Jazyková škola Let's speak Kyjov uspořádala ve spolupráci s naší obcí Zábavné odpoledne s
angličtinou pro všechny děti. Akce se konala 28. března 2015 zde na kulturním domě. Cílem
programu bylo děti pobavit a zejména také něco přiučit. Děti si zatancovaly na anglické písničky,
soutěžily v nejrůznějších disciplínách a v závěru odpoledne dostal každý po správném splnění
úkolů několik dárečků.
Tuto akci organizovala paní Romana Kožuská (lektorka Let's speak Kyjov) a velký dík si zaslouží i
místní mládež, která se ochotně zapojila a pomáhala při různých aktivitách s nejmenšími dětmi.
Prvotní obavy ze slabé účasti dětí a rodičů se nakonec nenaplnily, kromě místních přišly i děti z
jiných obcí a celá akce měla velký ohlas. Všichni si odpoledne opravdu užili, pobavili se a některé
děti se dokonce dožadovaly i přídavku a nechtěly se rozejít. Slibujeme, že nejpozději za rok se
dočkají opakování.
Ing.Romana Kožuská
AKCE!!!!!AKCE!!!!!
Do konce roku 2015 je připojení kabelové televize za 1500,-Kč. Vysílání televizních programů je
již pouze v digitálu včetně infokanálů Ostrovánky a Nechvalín. Kdo má zájem o připojení, nechť
se informuje na obecním úřadě.

3. zasedání zastupitelstva obce 10.března 2015
Program:

1.zahájení
2.projednání žádosti p.Františka Zapletala
3.schválení žádosti SDH
4.schválení smlouvy s Kyjovským Slováckem v pohybu
5.schválení investičních záměrů obce na rok 2015
6.schválení rozpočtu na rok 2015
7.vyhodnocení inventarizace
8.schválení zápisu do kroniky za r.2014
9.schválení smlouvy o věcném břemeni
10.schválení částky 1500,-Kč za připojení kabelové televize
11.schválení zadání projektu zastavovací studie Za humny
Občané mají od letošního roku k dispozici nové webové stránky obce, které jsou pravidelně
aktualizovány.
SPORT
LIGA PĚTI V MALÉ KOPANÉ O „ POHÁRY“ 2014 - 2015
Ligu tvoří pět účastníků: SPORTaK Kyjov, STS Chvojkovice – Brod, 1.FC Ostrovánky/Nechvalín,
Bukovany a Kyjovjáci.
25.04.2015
09.05.2015
30.05.2015

4. turnaj
5. turnaj
6. turnaj

Kostelec (venk.hřiště-um.tráva)
Bukovany (venk.hřiště-tráva)
Bučovice (venk.hřiště-um.tráva)
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********************************************************************

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů OSTROVÁNKY zve na

24. ročník VÝSTAVY VÍN ,
který se koná dne 9.května 2015 od 14 hod.
na KD Ostrovánky.
DEGUSTACE proběhne dne 3.5.2015 od 10 hod.
rovněž na KD.
Občerstvení zajištěno, hraje CM Mládí z Čejče
Chtěli bychom tímto zdvořile požádat spoluobčany o vzorky vín, které mohou
na tuto výstavu poskytnout. Předem děkujeme.
********************************************************************
Pozvánka na akce
5. dubna
košt vína v Bukovanech
10.dubna
velkoobjemový kontejner na Trávníku
18.dubna
nebezpečný odpad na Trávníku
18.dubna
rockový koncert na KD
19.dubna
koncert mužského a ženského sboru v kapli v Bukovanech
H25.dubna
pálení čarodějnic – Myslivecký areál ve Žlebech
26.dubna
70.výročí osvobození obce – položení kytice k pietnímu místu
30.dubna
pálení čarodějnic v Ostrovánkách
8. května
Bukovanský gulášek
9 .května
jezdecké týmové hry – jezdecký oddíl Tereza
17.května
den matek a buchtové odpoledne
30.května
dětský den – Myslivecký areál ve Žlebech - Nechvalín
6. června
den dětí v Ostrovánkách
14.června
setkání seniorů

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM
REDAKČNÍ RADA
I ZASTUPITELSTVO OBCE
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