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Paní Slepánková Marie oslavila dne 18.11.2016 své 80. narozeniny.
K tomuto krásnému životnímu jubileu jí popřáli také zástupci obce 
a předali dárkový balíček. Tímto ještě jednou blahopřejeme.
 
Vítání občánků
Dne 6.11.2016 se na KD konalo  vítání nových občánků. Pozvání přijali rodiče Chaloupkovi se
synem Antonínem a prarodiče Karáskovi s vnučkou Kateřinou. Slavnostní obřad doplnily místní
děti básničkami a paní Jarmila Dlouhá zpěvem ukolébavek. Hudební doprovod zajistil p. Fridrich.
 
Výstava a křest knihy
V neděli 18.12.2016 se na KD konal křest elektronické publikace Z minulosti Ostrovánek –  třetí
rozšířené  vydání.  Autor  knihy  RNDr.  Vladimír  Kotík  seznámil  přihlížející  s  novou  knihou  a
promítal její ukázky. Kmotry knihy byly paní Anna Rýznerová a paní Marie Rieszová. Současně
byla zahájena výstava fotografií s názvem „Ostrovánky v běhu času“, na kterých je  vidět, jak se
naše obec pomalu mění. V druhé části  odpoledne vystoupily místní děti, které si připravily písně,
vyprávění, tanec a hru na hudební nástroje. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě elektronické knihy a výstavě. A také dětem za přípravu pěkného vystoupení.
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K nové elektronické publikaci „Z minulosti Ostrovánek“ 

Dne 7. června 2015 mne požádala starostka Ostrovánek paní Květoslava Svršková, abych na rok
2016 opět připravil publikaci o historii obce Ostrovánky. Příležitostí k vydání bylo kulaté 875.
výročí první písemné zmínky o Ostrovánkách (1141) a 40. výročí otevření kulturního domu v
Ostrovánkách (9. října 1976). Dlouho jsem se nerozmýšlel a zahájil jsem badatelskou činnost v
archivech. 

Vzhledem k tomu, že archivních pramenů o tak malé obci jako jsou Ostrovánky není mnoho, musel
jsem využít důležitých výsledků mého dřívějšího bádání o historii obce, které již byly publikovány
v mé knize „Z minulosti Ostrovánek“ (1. vydání 2006 a 2. vydání 2011) a v knize „Obyvatelé
Ostrovánek 1857–2011“ (2011). Rozhodl jsem se zpracovat třetí vydání první knihy pod stejným
názvem „Z minulosti Ostrovánek“, avšak v aktualizované, přepracované, rozšířené a doplněné
podobě. 

V souladu se soudobým trendem využívání výpočetní techniky ve všech oblastech života a s
všeobecným pokrokem v oblasti informačních technologií jsem navrhl paní starostce vydat tuto
knihu nikoliv v klasické papírové podobě, nýbrž v podobě elektronické jako elektronickou knihu
(eBook). Zájemci si ji budou moci za poplatek stáhnout z internetu do svého zařízení (počítače,
notebooku, tabletu, elektronické čtečky nebo telefonu). Mezi její přednosti patří komfortní,
pohodlné a rychlé listování uvnitř publikace, automatické vyhledávání slov v textu, možnost změny
druhu písma (fontu), zvětšování nebo zmenšování jeho velikosti a jeho barvy, včetně barvy pozadí,
dále možnost vkládání vlastních poznámek do textu nebo zvýrazňování textu uživatelem. Pomocí
vhodného softwaru lze také text převést do mluvené podoby a místo jeho čtení si text jednoduše
poslechnout. Navíc elektronická publikace fyzicky nezabírá žádné místo, vždy ji můžete mít u sebe
a nikdy se nepomačká, neušpiní a neponičí. 

Pokřtění publikace „Z minulosti Ostrovánek. Třetí přepracované a doplněné vydání (první vydání
elektronické)“ proběhlo v neděli 18. prosince 2016 v kulturním domě v Ostrovánkách a kniha byla
zveřejněna na internetu. A to v Apple iBooks Store (pro stažení na zařízeních Apple) nebo Google
Books (pro stažení na Windows nebo pro Android). 

Jak nalézt tuto knihu ke stažení na internetu? WINDOWS: otevřít stránky play.google.com,
zmáčknout tlačítko „Knihy“, vyhledat: Z minulosti Ostrovánek a zmáčknout tlačítko „Koupit“.
APPLE: otevřít iBooks, vyhledat: Z minulosti Ostrovánek a zmáčknout tlačítko „Koupit knihu“. 

Cena za stažení činí na Google 162 Kč, na Apple pak 6,99 EUR nebo 5,99 USD. Tištěná kniha měla
asi 100 stran, elektronická má asi 300 tiskových stran, je tedy značně obsáhlejší. 

Mou povinností je poděkovat za pomoc při sestavování publikace starostce obce Ostrovánky
Květoslavě Svrškové, místostarostce Marii Závodské, kronikářce obce Zdeňce Gardášové a
administrativní pracovnici obecního úřadu Romaně Slavíkové. 

Ve Ždánicích 18. prosince 2016 Vladimír Kotík 

Zpravodaj obce Ostrovánky – zima 2016
2



Obsah publikace „Z minulosti Ostrovánek. Třetí přepracované a doplněné vydání (první
vydání elektronické)“ 

Slovo starostky (Květoslava Svršková, Ostrovánky) 
Úvodem (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Nejstarší písemná zmínka o Ostrovánkách z roku 1141 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Datování Zdíkovy listiny (Doc. PhDr. Jan Bistřický, CSc., Olomouc) 
Katoličtí duchovní správci Ostrovánek (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Kalendárium z dějin Ostrovánek od Bílé hory (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Matriky Ostrovánek (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách na přelomu 17. a 18. století (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Zřízení lokální expozitury v Lovčicích roku 1717 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách v druhé polovině 18. století (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Domovní čísla v Ostrovánkách v letech 1770–2016 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Držitelé pozemků v Ostrovánkách v roce 1787 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Názvy místních tratí v Ostrovánkách v roce 1787 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Objev významného data z historie kostela v Lovčicích (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Starostové obce a předsedové Místního národního výboru v Ostrovánkách (RNDr. Vladimír Kotík,
Ždánice) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách v roce 1828 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Počet obyvatel a domů v Ostrovánkách podle sčítání lidu 1850–2011 (RNDr. Vladimír Kotík,
Ždánice) 
Ostrovanští vojáci 1889–1920 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
E.T. Anny Dufkové z Ostrovánek (RNDr. Ing. Miroslav Hudeček, Blatnička) 
Ostrovánky (1910) (Josef Klvaňa, Kyjov – František Fintajsl, Kyjov) 
Obydlenost domů v Ostrovánkách k 31. prosinci 1910 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Ostrovánky (1911) (RNDr. Ing. Miroslav Hudeček, Blatnička – Alois Chytil, Kunovice u Holešova)
Ostrovanští muži – nevojáci přihlášení k placení vojenské daně (taxe) 1912–1922 (RNDr. Vladimír
Kotík, Ždánice) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách v roce 1914 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Ostrovanští muži v první světové válce 1914–1918 (RNDr. Ing. Miroslav Hudeček, Blatnička –
Miroslav Varga, Hodonín) 
Ostrovanští muži v záloze 1920–1939 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách ve dvacátých a třicátých letech 20. století (RNDr. Vladimír Kotík,
Ždánice) 
Činnost Kostelní jednoty v Ostrovánkách v letech 1930–1950 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Ostrovánky (1930) (Jakub Vrbas, Ždánice) 
Ostrovánky – stará zvonice (František Chalabala, Ždánice) 
Antonín Elzner (František Chalabala, Ždánice) 
Ostrovánky (1938) (Prof. PhDr. Ladislav Hosák, DrSc., Brno) 
Ostrovánky (1939) (Cyril Bělič, Nechvalín) 
Vzpomínka z jara 1945 (Václav Pelikán, Ostrovánky, č. 25) 
Osvobození Ostrovánek v roce 1945 (RNDr. Ing. Miroslav Hudeček, Blatnička – Miroslav Varga,
Hodonín) 
Ostrovánky (1948) (Josef Klvaňa, Kyjov – František Fintajsl, Kyjov – Svatopluk Zlámal, Kyjov) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století (RNDr. Vladimír
Kotík, Ždánice) 
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Ostrovánky, dříve Ostrovsko (Josef Šťastný, Ostrovánky) 
Hody v Ostrovánkách (Josef Šťastný, Ostrovánky) 
Ostrovánky (1970) (PhDr. Rudolf Hurt, Brno) 
Ostrovánky (1982) (Prof. PhDr. Josef Bartoš, CSc., Olomouc – Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.,
Olomouc – Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., Olomouc) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách k 1. březnu 2006 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Ostrovánky (2011) (Zdeňka Gardášová, Ostrovánky) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách k 25. březnu 2011 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Obyvatelé domů v Ostrovánkách k 1. březnu 2016 (RNDr. Vladimír Kotík, Ždánice) 
Ostrovanský kroj v běhu času (Barbora Závodská, Ostrovánky) 
Ostrovánky ve fotografii včera a dnes (Zdeňka Gardášová, Ostrovánky, Marie Závodská,
Ostrovánky, Ing. Blanka Jedovnická, Ostrovánky)

Několik dojmů z pouti do Říma a Assisi od ing. Františka Jedovnického

Měl jsem možnost zúčastnit  se pouti ve dnech 8. – 13. září s českou charitou vedenou Václavem
Salajkou, ředitelem hodonínské pobočky. První a poslední den pouti byla cesta autobusem dlouhá
1100 km a trvající s přestávkami 14 hodin z Brna do Říma a zpět.V Římě jsme strávili celé 3 dny a
v Assisi 1 den.  Průvodcem kostely a památkami byl P. Robert Prodělal,  dřívější student teologie
v Nepomucenu, zkušený znalec umění a památek.V sobotu 10. září jsme byli účastni Národní pouti
v Roce milosrdenství spolu s biskupy a kardinálem Miloslavem Vlkem, kteří předali papeži sochu
sv. Anežky vytvořenou českými studenty z Hořic. Přítomni byli také zástupci české vlády. Socha je
umístěna v srdci Vatikánu v bazilice sv.  Petra, poblíž hrobu sv.  Petra jako první Česká socha na
tomto  místě.  Papež  při  audienci  na  svatopeterském prostranství  poděkoval  za  dar  sochy svaté
Anežky České a popřál,  abychom svatý rok prožili s vírou a znovu objevili krásu v prokazování
skutků milosrdenství.  Během audience si papež sochu pozorně prohlédl a požehnal ji.  V závěru
audience se obrátil k českým poutníkům, kterých přijelo do Říma kolem tisícovky, byli zde třeba
krojovaní z Kuželova a vysokoškolský pěvecký sbor z Pardubic. Poutníky požádal, aby vyřídili jeho
pozdrav krajanům, dále poprosil za modlitbu za něho a udělil apoštolské požehnání přítomným a
jejich rodinám.  Kromě sochy sv.  Anežky dostal papež od poutníků také skleněný kalich,  obětní
misku a 25 růží na připomínku čtvrtstoletí svobody v ČR. Po oficiální audienci věnoval papež téměř
2 hodiny projížďce a pochůzce po vatikánském náměstí. Nejvíce času dal při zastávce nemocným a
vozíčkářům,  dále  mladým  v krojích  a  hudebníkům.  Kolem  našeho  stanoviště  projel  3x  ve
vzdálenosti do 20 m.  V sobotu odpoledne poutníci slavili mši svatou v kostele sv.  Jana Křtitele
Florenťanům,  který  je  jedním  z římských  kostelů  zvlášť  určených  ke  slavení  Svatého  roku
milosrdenství.  V kázání  kardinál  Vlk  zdůraznil  úlohu  českého  národa  v Evropě.  Připomněl  i
kardinála Josefa Berana, který je jako jediný biskup pochovaný mezi papeži.  Pouť uzavřel průvod
do svatopeterské baziliky s policejním doprovodem, průchod svatou bránou milosrdenství, modlitba
a  zpěv  české  hymny  u  oltáře  sv.  Václava.  Při  návštěvě  Říma  jsme  viděli  všechny významné
baziliky,  prošli  celkem 4  Svatými  branami,  shlédli  nejstarší  a  nejvýznamnější  památky světa.
Celkový dojem z pouti je, že význam a vliv křesťanství pro lidstvo ve všech oblastech života je
nepřehlédnutelný. Církev, jejíž existence trvá přes 2000 let je nezničitelná, ač se o to síly zla snažily
v primitivní,  brutální  formě  či v  posledním století nejrafinovanějšími  metodami schovanými do
ušlechtilých balení. Jsem rád a hrdý na to, že jsem katolíkem.
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Lampionový původ
Lampionový průvod vyšel do ulic v předvečer státního svátku, a to 27.10.2016. Sraz účastníků byl
tradičně u kaple sv. Václava. Za zvuku pochodových písní prošel průvod pomalu celou obcí až ke
křížku na dolním konci obce. Zde byla položena kytice a starostka obce pronesla krátké slovo.
Akce byla ukončena malým občerstvením v podobě horkého čaje.

 

Úprava prostranství u hřbitova nad plynovou stanicí
Dne 10.10.2016 proběhla  na  KD v Ostrovánkách prezentace geobotanika  Jana Alberta  Šturmy,
který během letošního  roku  mapoval  krajinu  jak  na  našem katastru,  tak  i  na  katastrech  obcí
sousedících.Na základě tohoto mapování přednesl návrhy na možné úpravy některých lokalit  na
katastru obce. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že podle jeho návrhu upraví prostranství u hřbitova
nad plynovou stanicí. Výsadba proběhla ve dnech 17.-18.11.2016. Velké poděkování všem, kteří
přiložili ruce k dílu a i přes nepřízeň počasí pomohli tuto část obce upravit. 
Na jaře ještě proběhnou menší úpravy, které nyní nelze udělat.

Polopřirozená vegetace v katastru obce Ostrovánky

Vysázené dřeviny a záhonky na tomto pozemku jsou zmenšeninou přirozené vegetace okolí Ostrovánek. Krajina,
ve které stojíte, je přechodem teplomilné pannonské pánve Jižní Moravy v o něco chladnější podhůří Ždánického
lesa. Patří sem jak teplomilné druhy křovin (tvořené zde vysázeným dřínem obecným, brslenem bradavičnatým,
jeřábem břekem a kalinou tušalaj) , tak mesofilní křoviny vyšších poloh (líska obecná, svída krvavá, hloh obecný,
růže šípková, jilm habrolistý, javor babyka). Dřeviny tvoří lem mezi polem a plochou a fungují jak jako přirozený
biotop ptáků, drobných savců a hmyzu, tak i jako bariéra tlumící klimatické výkyvy plochého exponovaného sedla
mezi poli.

Prostřední úsek plochy tvoří implantovaný teplomilný širokolistý suchý trávník, jaký lze v okolí nalézt například
na bývalých obecních pastvinách nebo teplomilných mezích.  Dominantní je klonální tráva válečka prapořitá, ale
porost obsahuje i celou řadu dalších pestře kvetoucích, velmi dekorativních a celou sezónu kvetoucích druhů.

Pruh trávníku nejblíž silnici je tvořen dnes již vzácnými druhy polních plevelů, které ze zemědělské krajiny
ustupují nebo již úplně ustoupily díky příliš intenzivnímu zemědělskému využívání půdy.

Celá plocha funguje také jako odpočinkové místo, výrazný okraj obce a drobná rekonstrukce toho, jak zdejší
krajina mohla vypadat před dodnes trvající intenzifikací zemědělství. 

                                                                                                                             Jan Albert Šturma
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 Pozvánky na akce
23.12.2016 v 17,00 hod. - Zpívání u vánočního stromu
31.12.2016 v 10,00 hod. -   Silvestrovské derby ve fotbalu na Trávníku
8.1.2016 od 13,00 hod. - Tříkrálová sbírka
21.1.2016  v 15,00 a ve 20,00 hod. -  Maškarní ples pro děti a dospělé
28.1.2016     Košt slivovice Bukovany

Mše svaté v kapli sv. Václava v Ostrovánkách budou:
v lednu v 7,45 hod ve dnech 1.1.2017, 15.1.2017, 29.1.2017
v únoru v 10,45 hod ve dnech 12.2.2017 a 26.2.2017
v březnu v 7,45 hod ve dnech 12.3.2017 a 26.3.2017

Informace obecního úřadu

Výstava “Ostrovánky v běhu času” bude otevřena na kulturním domě    :

23.12.2016 od 15-17 hod., 26.12.2016 od 14-17 hod., 1.1.2017 od 14-17 hod.

K nahlédnutí budou také další fotografie z archivu obce.

Elektronická kniha je k nahlédnutí na webových stánkách obce, pod odkazem O obci.

Poplatky za odpady, stočné a psa  v roce 2017 zůstávají stejné. Poplatky je možné platit v kanceláři
Oú od 16.1.2017.

Obecní úřad bude v dnech 23.12., 27.-30.12.2016 uzavřen.
Knihovna bude ve středu 28.12.2016 uzavřena.

Děkujeme p. Dlouhému Miroslavovi za vánoční stromek k zastávce a na KD.

 Redakční rada a zastupitelstvo
obce přejí všem občanům klidné a

pohodové prožití svátků vánočních,
veselého Silvestra, hodně štěstí,

mnoho úspěchů, pevného zdraví a
spokojenosti v osobním životě

v novém roce 2017.   

ZPRAVODAJ OBCE OSTROVÁNKY zima 2016 – NEPRODEJNÉ!
Ostrovánky – zpravodaj - čtvrtletník, XIV.ročník, 4.číslo  – zima. Vychází 22.12.2016. Vydává Obec Ostrovánky v nákladu 100 výtisků.
Registrováno pod reg. číslem  MK ČR  E 14189. Redakční rada: Svršková Květoslava, Gardášová Zdeňka, Závodská Marie, Jedovnická
Blanka. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Zpravodaj je tištěn na obci Ostrovánky. Příspěvky doručujte na OÚ Ostrovánky pod
značkou „Zpravodaj“. Uzávěrka příštího čísla 15.3.2017.         
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