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Vítání občánků
V letošním roce jsme přivítali  další nové občánky obce Vítka Nedvěda a Michala
Slepánka  při  slavnostním  aktu  vítání  dne  8.listopadu  2015  na  kulturním  domě.
Ostrovské  děti  měly  připraveny  krátké  básně,  zazpívala  Radka  Matějíčková  a
hudebně doprovodil p. Fridrich ze Stavěšic. Z každé této akce je zpracován filmový
záznam a rovněž profesionální fotografie, které rodinným příslušníkům připomínají
tuto událost.

Výsadba třešňové aleje
Myšlenka obnovit třešňovou alej nad obcí začala nabývat konkrétní podobu až 
v letošním roce v měsíci říjnu. Celá akce byla pojata jako rodinná výsadba, kdy si
mohla každá rodina vysadit svůj stromek, označit si jej a jak doufáme i o něj pečovat.
Obec zakoupila 40 různých druhů třešňových stromků  a 28.října 2015, na počest
významného  dne  našich  dějin,  se  sešla  téměř  čtvrtina  obyvatel  naší  obce  všech
věkových  kategorií  k  vysazení  mladých  stromů  na  obecním  pozemku  za  obcí.
Nejvíce   potěšilo  zapojení naší  mladé  generace  a  tak  věříme,  že jednou budou s
hrdostí na svůj vlastnoručně zasazený strom vzpomínat.   

Lampionový průvod
Se stejným nadšením vykročily děti a mládež s rodiči i prarodiči do lampionového
průvodu  od kaple sv.Václava přes Svatojánskou k pietnímu místu u křížku, kde byla
položena kytice na počest výročí  české státnosti 28.října. Starostka obce připomněla
významnost tohoto dne a na závěr se všichni zúčastnění zahřáli teplým čajem. 

                          Vánoční dílna 
 Ve vánoční dílně dne  4.  prosince 2015 si mohly děti pod
vedením Jany Lihanové a za pomoci rodičů vyrobit drobné
dárky a předměty s vánoční tématikou. Zdobily se vánoční
koule, vyráběli se sněhuláčci z ponožek, malovaly se šišky
a papírové vánoční stromečky. 
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Informace pro občany 
P  oplatky   na rok 2016   zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce, tedy: 
450,-Kč/osobu/ rok popelnice, 150,-Kč/osobu/ rok stočné, 50,-Kč pes a další pes 
75,-Kč.  Částku za odpady je možno opět rozdělit do dvou splátek. Poplatky  budou
vybírány na obecním úřadě až od 11. ledna 2016. 
Uzavření obecního úřadu mezi svátky od 23.12. do 31.12.
Místní knihovna bude mezi svátky uzavřena. Otevřena bude opět ve čtvrtek 7.1.2016.
Stále je možnost podávat připomínky ke změnám územního plánu obce.
Svoz odpadů
53.týden 2015  ( 28.12.-3.1.) směsný komunální odpad
1.týden 2016  ( 4.1.-10.1) také směsný komunální odpad
Takže směsný komunální odpad se bude na přechodu roků svážet 2x po sobě!!!!!
Pak již bude následovat standartní režim : sudý týden - bioodpad

lichý týden – směsný komunální odpad
Výplata důchodů
Důchody se splatností 2.1.2016 budou vypláceny souběžně s důchody se splatností
4.1.2016 a to v pondělí 4.1.2016.
Koupě domu
Na svém 6.zasedání zastupitelé schválili koupi domu č. 86 po p. Dubné. Důvodem
byla opakovaná žádost SDH o řešení zázemí pro techniku a vybavení SDH včetně
požárního  vozidla,  které  dosud  parkovalo  na  veřejném prostranství,  kde  neustále
hrozilo nejen vykradení techniky, ale také bylo vystaveno povětrnostním podmínkám.
Do činnosti sboru se začíná zapojovat i naše mládež, což je předpokladem dalšího
pokračování SDH.

7.zasedání zastupitelstva obce
1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. schválení rozpočtového opatření č.4
3. schválení rozpočtového provizoria
4. inventarizace
5. schválení odpisového plánu
6. schválení kupní smlouvy
7. schválení smlouvy o pronájmu
8. schválení veřejnoprávní smlouvy ke spolufinancování sociálních služeb
9. schválení smlouvy o nakládání s komunálním a ostatním odpadem z obce
10. změna ÚP č.2
11. výstavba cyklostezky
 
V KD Nechvalín bude od ledna 2016 probíhat  pod vedením p. Frodlové
taneční kroužek pro děti od 5 do 15 let.  Přihlášky na ředitelství školy, nebo tel.
704017624 p.  Frodlová.  Školné  je  v  jednání.  Zapotřebí  je  pouze  cvičební  úbor a
cvičky.
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Vánoční vystoupení
Kulturní  komise  obce  uspořádala  v  neděli  dne  13.12.2015  vánoční  vystoupení  a
tradiční posezení u  punče.  Celý program  nacvičila  p.  Jarmila  Dlouhá se staršími
dětmi  a  p.  Romana Kožuská  s  menšími  dětmi.  Do přípravy  dalšího  programu se
zapojili  především naši teenegeři,  kteří v  poslední době  sami projevují  nezvyklou
iniciativu.  Scénář  k  vánoční  scénce  napsal  Libor  Novák  ml.,  taneční  choreografii
spolu s  nácvikem vedl Vlastimil Závodský.  Návštěvníci  měli možnost  si  zakoupit
drobné  vánoční  dárečky  na  minijarmarku.  Pozvání  přijali:  p.  Miluše  Rybová  s
pletenými šálami,  čepicemi a  voňavými  mýdly,  p.Eva  Svobodová  s  vánočními
ozdobami  a  svícny,  p.  Stanislav  Novák  s  vyřezávanými  ozdobami,  p.  Lenka
Prachařová  z  farmy  Ostrovánky se  svými  sýry  a  p.  Petr  Severin  se  skleněnými
vitrážemi se symbolikou vánoc.

Pozvánky na akce

23.12.   Zpívání u stromku v 16,30 hod.
27.12. Vánoční koncert v kapli v Bukovanech  od 15 hod. Hrají Gajdoši Brno
31.12.  Silvestrovské derby ve fotbale v 10 hod.na Trávníku
3.1. 2016 Tříkrálová sbírka
16.1.2016 školní ples Nechvalín
16.1.2016 krojovaný ples Bukovany
30.1.2016 košt slivovice Bukovany
Březen velikonoční dílna

SDH a OBEC OSTROVÁNKY zvou na
MAŠKARNÍ PLES,

který se koná dne 23.ledna 2016 na KD
od 15 hod. pro děti a od 20 hod. pro dospělé

Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Hraje Vávra-Ventrča

Všichni jste srdečně zváni
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Sport
Cvičení pro ženy stále pokračuje každé úterý v 18,00 hod. na KD pod vedením 
p. Jany Lihanové.
Liga šesti
Dne 12.prosince 2015 proběhl další  dílčí  turnaj Ligy šesti,  tentokráte v Žarošicích.
Náš tým Nechvalín-Ostrovánky skončil v tomto boji na čtvrtém místě se sedmi body.
Vyhrál dva zápasy a to: s Bukovany 3:0 a s Moravany 3:1. Další boj se Sportakem
Ždánice  byl  nerozhodný  2:2,  naši  borci  prohráli  až  v  rozstřelu  na  penalty  2:3.
Celkově je tým po třech turnajích na čtvrtém místě se 13 body. Další turnaj se sehraje
ve Ždánicích v měsíci lednu 2016. Přehled zápasů druhé poloviny turnaje Ligy šesti
je uveden na kabelové televizi a webových stránkách.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu se v Ostrovánkách tentokráte nebude konat.

Vánoční
      Fráňa Šrámek

Po sněhu půjdu čistém, bílém, Tu ztichnu tak, jak housle spící,
hru v srdci zvonkovou. a malý, náhle, dětinný,
Vánoční země je mým cílem. a v rukou žmole beranici,
Až hvězdy vyplovou, včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž, tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou. svých slz až přejdu bystřiny.

 

      Mír ovane mne, jak by z chléva,
      v němž vůl a oslík klímají,
      světélka stříknou zprava, leva,
      noc modrá vzlykne šalmají,
      tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
      snad pastýři mne poznají..."

Příjemné  prožití  svátků  vánočních,  šťastné
vykročení  do  Nového  roku  2016,  mnoho
osobních  úspěchů a pevné zdraví  přeje  všem
obyvatelům obce redakční rada a zastupitelstvo
obce Ostrovánky. 
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