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Vydává obec Ostrovánky 

                                                         

       XIV. ročník        číslo III. 

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

                            Společenská kronika                  

             
V měsíci září se dožila paní Marie Rieszová krásného 
životního jubilea 80 let. S dárkovým balíčkem a přáním 
všeho nejlepšího ji navštívila starostka obce s předsedkyní 
kulturní komise. Připojujeme se ke gratulantům a přejeme 
zejména pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let 
života.    

Táborák s kytarou 
2.července 2016 jsme na úvod prázdnin připravili pro naše děti na Trávníku posezení u táboráku 
s kytarou a opékáním špekáčků, které připravila kulturní komise obce. Zároveň probíhal trénink 
mladých hasičů. Škoda, že úspěšný začátek akce nakonec narušil prudký déšť. 
 
Soutěže hasičů: 
Soutěž ve Věteřově se konala 3.7.2016, tradičně ke svátku Cyrila a Metoděje a naši skončili na 4.místě. 
Ve Ždánicích soutěž proběhla týden nato 9.7.2016. Naše družstvo se umístilo tentokráte na 3. místě. 
Ostrovanský hasičský sbor pořádá již tradičně tuto hasičskou soutěž první srpnovou sobotu. Letos  se 
jí zúčastnilo celkem 7 družstev a dokonce zde hostovali i hasiči ze Slovenska 
z Jablonice. Naši soutěžící vybojovali  velmi pěkné druhé místo. Na závěr pomohli připravit k soutěži 
i dospívající chlapce, kteří by mohli v brzké budoucnosti zastoupit současné členy hasičského 
družstva.  Želetický noční útok s živým ohněm proběhl v sobotu 17.9.2016 a opět jsme získali krásné 
2. místo, hned za družstvem Vracova, které ovšem nepatří do našeho okrsku. 
 
Sešlost lidu 
Sešlost lidu na Babím Lomu, pořádaná mikroregionem Babí Lom každoročně poslední sobotu měsíce 
srpna, se uskutečnila za krásného jasného počasí, což umocnilo zážitek ze širokého rozhledu  z této 
dominanty naší části kraje. Kulturní program zahrnoval setkání pěveckých sborů z okolí, dále ukázku 
výcviku vojáků z nedaleké bučovické posádky a atrakce pro děti. 
 
                       Vítání prvňáčků ve školách 
1.září proběhlo každoroční vítání prvňáčků ve školách. 
Z naší obce      máme letos pouze jednu novou žačku, která 
navštěvuje školu v Bukovanech, a to Michaelu Jedovnickou, 
které při této slavnostní příležitosti předala v upomínku knížku 
starostka obce  p. Květoslava Svršková. 
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                 Vybudování jámy na máj 
Z bezpečnostních důvodů jsme vybudovali jámu na máju, 
aby se nemusela každoročně vykopávat a máj se zajistila 
bezpečnostními šrouby a klíny proti větru. Je tím zajištěna 
bezpečnost nejen dětí, které si na Trávníku hrají, ale i 
všech kolemjdoucích. 
 

 

   Naše ostrovské  krojované Svatováclavské hody 23.-24.9.2016 

„Tož děcka, jdeme na to...“ , ozvalo se jedno srpnové nedělní odpoledne z místního 
“kulturáku“ , kde se sešla téměř celá místní omladina ve věku 13 – 19 let, aby začala 
nacvičovat na hody, které měly být po pěti letech zase se stárkami, věncem a všemi 
náležitostmi, co ke správným ostrovským hodům patří. Děcka neznaly jedinou 
hodovou písničku, někteří z nich se doposud hodů vůbec nijak neúčastnily, snad nikdo 
z nich (kromě děvčat ze souborové přípravky) neuměly žádný taneční krok…Prostě 
úplně pole neorané, hody nepolíbené… 

A tak začalo několik týdnů dřiny a učení se všemu hodovému – tančení, zpívání, výskání, cifrování, 
zdvihání ruk, jaké povinnosti mají stárci, co je to vlastně to „zatahování do řetaza“, jak jdou po sobě 
jednotlivé zvyky.. Velkou posilou a oporou byl „vypůjčený“ druhý stárek Luboš Jedovnický z Lovčic. 
Ten jako jediný měl s hody osobní zkušenost, pravda v Lovčicích, takže jeho naučené „..svíce na něm 
hořijóó.. stárci u ňho stójijóó..“ mu dalo taky zabrat, stejně jako některé další místní odlišnosti. 
Naopak první stárek Jakub Jaborník se musel učit všechno pěkně od začátku… A že mu to šlo!! Měl 
taky vedle sebe skvělou první stárku Barboru Závodskou. Ta mu ve spoustě věcí dokázala poradit a 
pomoct. Spolu s druhou stárkou Sabinou Helešicovou / Jedovnickou/ a ostatními děvčaty si samy 
vyrobily všechny růže na máj i věnce na domy, a taky voničky. Velké poděkování Radce Chaloupkové 
(Matějíčkové) za výrobu růžiček na hodový věnec a Marii Závodské za jeho kompletní rekonstrukci. 

Při ostatních přípravách nám moc nepřálo počasí. Když se jelo pro máj, pršelo děckám za krk. 
Ochotně ale naskákaly na „vétřiesku“ a bez připomínek jely s Mirkem Dlouhým ke sv. Anně. Bylo 
sice v plánu, že půjdou při převozu máje vedle koní, ale rozpršelo se tak moc, že to nebylo možné. I 
tak byli všichni promoklí až na kost. Čistění kmene se úplně muselo odložit na další dny, ale ani pak 
nebylo počasí ideální bez přeprchání. Přesto hoši přišli, neremcali a dělali vše, co bylo potřeba. To už 
se hody blížily. Ze začátku tréninku zpívání, se musely některé písničky hrát s doprovodem kláves, 
protože děcka byly velice kreativní a zaznívala spousta jejich „vlastních úprav“. Každým týdnem se 
ale zlepšovali a bylo to opravdu slyšitelné!! Stejně tak se „šlapání zelí“ a „lyžování“ postupně měnilo 
v úplně přirozený taneční krok a děcka pak rozpoznaly i polku od valčíku. Kamenem úrazu zůstávalo 
juchání a výskání, což je ale u děvčat, a hlavně chlapců v tomto věku, vcelku pochopitelné. Po 
důkladném technickém „rozpitvání“ správného postupu už dnes všichni výskají jako ostřílená chasa. 
Nakonec, kdo jste byli hodovému veselí přítomni, určitě jste to slyšeli. Stejně jako to, že všichni 
mladí Ostrovjáci umí zpívat. A jak! 

Při stavění máje se navíc projevili jako skvělí hostitelé. Roznášeli všem příchozím koláčky, nabízeli 
chleby, dolévali víno, pomáhali s čím mohli. Stárci a stárky odzpívali a odtančili svá sóla naprosto 
bravurně a patří jim hluboká poklona. Kluci navíc zjistili, že nést věnec je nejen čest, ale taky pěkná 
dřina. Stejně jako obejít celou dědinu dům od domu bez úhony. Děcka už asi taky nezapomenou, že 
se zpívá „…aby se vybralo do řetaza peněz hojně..“ a co to vůbec znamená. A místní jim určitě odpustí, 
že někdo byl zatažený víckrát než jiný. Určitě to napoprvé zvládly na výbornou. 

Velký dík patří Karlovi Jedovnickému, který na žádné zkoušce nechyběl, ochotně radil ohledně 
hodových zvyků, vybíral písničky, učil kluky cifrovat. Stejně tak Marušce Závodské, díky které to 
vlastně všechno začalo a nakonec i úspěšně proběhlo. Jen její zásluhou byla celá chasa „okrojovaná“. 
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A že to někdy byl téměř nadlidský úkol sehnat pro všechny tu správnou velikost bot či sukenic. 

Maminky a tatínkové, Vám patří to největší poděkování! Za to, že jste děcka podporovali, občas je 
trochu popohnali a doma pilovali, aby „neudělaly ostudu“. A že ji opravdu neudělaly!!! Jen díky Vám 
s tím děcka nesekly, i když občas měly všeho už plné zuby. 

                   A co říct chase a stárkům? 

Barčo a Kubo, Sábo a Lubo, Kájo, Terko –jedna i druhá- Libčo, 
Máro, Ondro, Paťo, Peťo a Vlasťo…byli jste SKVĚLÍ !!! DÍKY!! 

      Určitě nemusíme mít obavy o budoucnost, protože…. 

             Ostrovjáci... to sů ale chlapci!!! 

              …a co teprve ta děvčata..!!!     
          Zapsala Jarmila Dlouhá 

Poděkování starostky obce 
Ráda bych se také připojila k poděkování všem, kteří se na přípravě i úspěšném průběhu hodů podíleli 
a velmi ocenila příspěvek občanů v hodnotě 9 200,- Kč při vyhrávání po vsi. Nesmím zapomenout 
ještě na jedno poděkování za věnování stromu na máju panu Miroslavu Dlouhému, kterou již věnoval 
na hody několikráte. Dále bych chtěla upozornit, že obec sice stárkům finančně nepřispívá jako v 
jiných obcích, ale zdarma půjčuje obecní kroje a hradí veškerý nákup materiálu na výzdobu ( krepový 
papír, drátky, mašličky aj.) a hradí kompletně v pátek stavění máje včetně CM a občerstvení. Víno do 
věnce darovali hasiči. Těm bychom chtěli také velmi poděkovat, jak za pomoc při pátečním úklidu 
na Trávníku, tak za zajištění sobotního průběhu hodů (večeře muzikantů včetně nápojů, zajištění 
výčepu, prodeje vstupenek i samotného úklidu kulturního domu). V režii hasičů není pouze platba 
muziky, na kterou sice získávají dotaci 20 tis.Kč od obce, ale celková platba za muziku je daleko 
vyšší, dále platí obě večeře muzikantům, poplatek za OSU, nájem kulturního domu aj. Hody nejsou 
pro hasiče výdělečná akce!!!  O to více si vážím jejich zapojení do hodových tradic obce.   
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INFORMACE PRO OBČANY 
 
VOLBY 2016 do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR 
Zveme všechny voliče k volebním urnám ve dnech 7.-8.října 2016.Volební místnost je umístěna na 
kulturním domě v Ostrovánkách. K volbám si vezměte platný občanský průkaz nebo pas. V době 
voleb bude v případech nutnosti služba na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů v Kyjově. 
V pátek 7.10.2016 od 14 do 22 hod. 
V sobotu 8.10.2016 od 8 do 14 hod. 
Upozornění 

Důrazně upozorňujeme na zákaz venčení psů na celém Trávníku, mezi jejich exkrementy si hrají děti. 
A ze stejného důvodu při odchodu z Trávníku prosíme rodiče, aby zakrývali důsledně pískoviště. 
11. zasedání zastupitelstva obce dne 7.září 2016 s tímto programem: 
1) zahájení 
2) projednání Smlouvy o výpůjčce domu č.86 SDH Ostrovánky 
3) schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 
4) schválení rozpočtového opatření 
5) nákup pánského kroje 
6) schválení smlouvy o nákupu pánského kroje 
7) zabezpečovací systém kulturního domu 
8) žádosti občanů 
9) schválení člena finančního výboru 
Obecní pohostinství 
Stále je volný nájem obecního pohostinství. Zájemci nechť se hlásí na obecním úřadě. 
 
Pozvánky na akce IV.čtvrtletí 2016 
 

Krajina Ostrovánek 

V létě letošního roku proběhlo v katastru Ostrovánek krajinné mapování, které mělo za cíl podchytit 
a navrhnout rozvoj cenných částí krajiny. Zvu Vás proto na setkání, tvořené krátkou prezentací, 
diskusí a exkurzí do okolí obce, spojenou s prezentací výsledků studie části krajiny mikroregionu 
Babí Lom a jejích potenciálů. Předložené koncepty dalšího zacházení s krajinou Ostrovánek i části 
mikroregionu budou předmětem veřejné diskuse, jejímž výsledkem bude naplánování konkrétních 
zásahů v krajině ve Vašem blízkém okolí. Na setkání se těší Jan Albert Šturma, geobotanik 

Prezentace i exkurze proběhnou 10.10. 2016 v 15 hodin na kulturním domě v Ostrovánkách 

27. říjen  lampionový průvod v 17 hod. od kaple 
18.prosinec  Křest knihy o Ostrovánkách a s ním spojená výstava 
23.prosinec  Zpívání u stromku 
________________________________________________________________________________ 
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