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Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 5. 10. - 6. 10. 2018 a kandidátní listinu podaly
3 strany:
• Komunistická strana Čech a Moravy (39,79 % hlasů) – získala 2 mandáty
Marie Závodská (65 hlasů), Miroslav Dlouhý (61 hlasů)
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (34,15 % hlasů)
– získala 2 mandáty
Ing. Blanka Červíková (75 hlasů), Pavel Koutný (38 hlasů)
• NEZÁVISLÍ Z OSTROVÁNEK (26,07 % hlasů) – získala 1 mandát
Mgr. Martin Kožuský (38 hlasů)
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků: 184
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 139
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 139
Ustavující schůze se konala 2. 11. 2018 a nově zvolení členové zastupitelstva obce zvolili toto
složení zastupitelstva:
• starostka obce: Marie Závodská
• místostarostka obce: Ing. Blanka Červíková
• předseda finančního výboru: Pavel Koutný
• předseda kontrolního výboru: Mgr. Martin Kožuský
• předseda kulturní komise: Miroslav Dlouhý
Tradiční Svatováclavské hody 28. 9. - 30. 9. 2018
Naše hody začaly stejně jako v několika minulých letech pro místní omladinu o několik týdnů
dřív, a to občasným „sezpíváním se“ na místním kulturním domě, kde mladí spolu s p. Jarkou
Dlouhou a p. Karlem Jedovnickým „oprášili“ hodové písničky a tance. Bylo také potřeba včas
nachystat vhodný smrk na máj. Mládež se kvůli májce sešla v sobotu ráno před hodovým
víkendem a už bohužel tradičně jim počasí nepřálo. Ani to ale naštěstí některé neodradilo přijít
na pomoc při stahování několikametrového smrku koňmi z lesa. Pod vedením pana Miroslava
Dlouhého všechno klaplo a májka byla bez újmy dopravena na „Trávník“. Děvčata a chlapci
pak měli týden na to, aby májku očistili od kůry.
Protože poslední dva roky byly hody se stárky a věncem, domluvili se mladí pro letošek, že si
udělají „pauzu“ a hody budou jen krojované – bez stárků. To ale neubralo nic z kouzla hodových
tradic. Stavění máje se letos termínově krylo s akcí odhalování soch na Bukovanském mlýně,
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a možná i proto se v pátek na „Trávníku“ sešlo neuvěřitelné množství krojovaných i
nekrojovaných, zpěváků i nezpěváků, sousedů i přespolních… Dokonce se zastavily i tři
historické postavy na koních, aby veselící se hodovníky pozdravily. Místní pak ochotně nejen
je, ale všechny příchozí hosty náležitě pohostili. To vše za doprovodu cimbálové muziky
Hradisko, která ale měla letos konkurenci ve velkém množství sešlých sborů. A ty opravdu
nemusel ke zpěvu nikdo pobízet! Páteční stavění máje se zkrátka velice vydařilo a všem
zúčastněným patří dík za vytvoření tak skvělé atmosféry. Ta vydržela na „Trávníku“ až do
pozdních večerních hodin. Naše dědina určitě ukázala, že si hosty umíme považovat a že i u
nás platí dávné úsloví „Dobrých lidí se dycky vejde...“
V sobotu se chodilo po dědině za doprovodu dechové hudby „Vacenovjáci“. I když nebyli
hodoví stárci, sešlo se v průvodu dost místních i přespolních, kteří kroj přesto oblékli. Večer
pak proběhla na kulturním domě tradiční hodová zábava. Bylo příjemným překvapením, že na
sále převažovali zejména mladší hodovníci. Je radost vidět, že tyto tradice budou mít své
pokračovatele.
V neděli dopoledne se pak v naší kapli konala hodová mše a i na ni někteří oblékli své kroje.
V hodovém průvodu po dědině se vybralo 9.200,- Kč.
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Lampiónový průvod – ke 100. výročí vzniku samostatného Československa
Tak jako každý rok jsme uspořádali
lampionový průvod, který připadl tentokrát na
neděli 28. 10. 2018. Sraz účastníků byl tradičně
u kaple sv. Václava. Za zvuku pochodových
písní prošel průvod pomalu celou obcí až ke
křížku na dolním konci obce, kde členky
zastupitelstva obce položily kytici.
Ing. František Jedovnický pronesl krátké slovo
ke 100. výročí vzniku samostatného
Československa. Akce byla ukončena malým občerstvením v podobě horkého čaje.

Podzimní koncert dětského pěveckého sboru ZUŠ Kyjov
Ve středu 14.11.2018 se v 17.00 h rozezněly zaplněným sálem místního kulturního domu
libozvučné tóny dětského pěveckého sboru Základní umělecké školy Kyjov, pod vedením pí.
uč. Aleny Kučerové. Repertoár tohoto hudebního tělesa je velmi pestrý, a tak jsme si mohli
vyslechnout známé lidové písně, klasickou hudbu od Antonína Dvořáka či J. S. Bacha, ale také
moderní šanson či foxtrot. V některých případech i s hudebním doprovodem samotných žáků
nebo přímo pedagogů ZUŠ Kyjov.
Koncert zpestřila také jednotlivá sólová vystoupení nejstarších žáků i několik skladeb Ženského
komorního ansámblu při ZUŠ Kyjov. Největším hudebním trhákem však bylo sólové
vystoupení samotné sbormistryně - paní učitelky Aleny Kučerové se světoznámou árií z opery
Rusalka od A. Dvořáka „Měsíčku na nebi hlubokém“.
Obrovský závěrečný aplaus i nadšená slova díků paní starostky nenechal nikoho na pochybách,
že se koncert všem zúčastněným opravdu líbil a zanechal v posluchačích hluboký zážitek v
jinak často tak pochmurných podzimních dnech.
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Tvořivý večer
V sobotu 24.11.2018 proběhla v budově bývalého pohostinství akce „TVOŘIVÝ VEČER“. Pro
zájemce byla připravena bohatá nabídka materiálu k tvoření, přírodniny i velké množství
drobných přízdob a dekorací, ze kterých si mohli všichni vybrat a tvořit podle vzoru nebo podle
své vlastní fantazie a nápadů. Byla možnost vyrobit si anděly z polínek, stromečky z vlny, věnce
z chvojí, látek či vatových tamponků. Každý tak měl možnost vyrobit si vánoční dekoraci podle
svého vkusu. V průběhu akce byla připravena káva, čaj a na chuť i kousek domácího koláče.
Akce se zúčastnily především děti s rodiči, kteří původně přišli pouze jako doprovod, ale
nakonec neodolali, nechali se pohltit tvůrčí atmosférou a domů si odnášeli vlastnoručně
vyrobené krásné adventní a vánoční dekorace. Celou akcí se nesla pohodová tvůrčí atmosféra.
Všichni spolupracovali, radili si, navrhovali možné kombinace a navzájem se chválili,
oceňovali a povzbuzovali v tvořivé činnosti. Všichni měli možnost inspirovat se nápady
ostatních nebo naopak inspirovat někoho sami. A můžete věřit, že bylo na co se dívat a co
obdivovat. Akci zorganizovala a připravila Veronika Budská. Obec přispěla finančně na
dekorace. Dřevěné ozdoby poskytla firma DŘEVO NOVÁK.

Svatý Mikuláš
V předvečer svátku sv. Mikuláše je zvyk, že vesnice obchází Mikuláš se svými věrnými
pomocníky – čerty a anděly. Naštěstí nezapomněl ani na naši malou vesničku, a tak bylo ve
středu možné zahlédnout v Ostrovánkách bílou vysokou postavu, jak spolu s uhudraným čertem
a krásným andělem obchází jednotlivá stavení. Protože u nás žijí jen samé hodné a poslušné
děti, které zazlobí jen sem tam trošičku, každý kluk i holčička byli Mikulášem obdarováni.
Většinou to ale nebylo zadarmo, děti si musely sladkou odměnu zasloužit písničkou nebo
pěknou říkankou. Snad si svatý Mikuláš vzpomene na Ostrovánky i v příštím roce!
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Mikulášská diskotéka
Dne 8. 12. 2018 uspořádal Honza Sedláček, člen kulturní komise obce, mikulášskou diskotéku
s Mikulášem, andělem a čerty. Hráli DJ Pepe a Kokolín. Hudba hrála střídavě pro mladší i starší
generaci. Za masky nebo přednes koledy dostávali zúčastnění malý dáreček. Akce se velmi
vydařila, účast byla hojná.

Vánoční vystoupení
Na třetí adventní neděli se uskutečnila vánoční besídka v podání dětí z Ostrovánek a Mužského
sboru Lovčice. Děti vystoupily s různými vánočními koledami a básničkami, zatančily čertí
taneček a dokonce sehrály i krátkou pohádku. To vše bylo příjemně orámováno koledami i
méně známými vánočními písněmi v podání Mužského sboru Lovčice. Za vytvoření krásné
předvánoční nálady patří všem zúčastněným velký dík.

Požární zbrojnice Ostrovánky
Na požární zbrojnici, „hasičce“, jsme od začátku ledna 2018 vlastními brigádnickými silami
odpracovali asi 380 hod. V lednu a únoru byly provedeny výkopové práce pro venkovní odpady
a následně březnu a dubnu byly položeny i venkovní odpady. Byla vykopána jáma pro septik a
septik byl uložen. V letních měsících byly osazeny firmou okna. Dále jsme upravovali některé
místnosti, např. betonování, zdění, omítky. apod. Je hotova část vnitřní kanalizace, a pokračuje
se s rozvody vody. Na většině brigád se podílí i naši mladí hasiči, kterým patří dík. Na
financování požární zbrojnice se podílí jako zřizovatel obec Ostrovánky a částečně financuje
SDH Ostrovánky.
Dne 9.11.2018 SDH uspořádal akci „Hasičský gulášek“ v budově bývalého pohostinství.
Pozvánka :
Výroční členská schůze SDH Ostrovánky se koná v sobotu 5.1.2019 od 16.00 hod na KD
v Ostrovánkách (každý člen obdrží pozvánku).
Pavel Koutný
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INFORMACE PRO OBČANY
2. zasedání zastupitelstva obce dne 5. 12. 2018
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 5.12.2018 s tímto programem:

1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení rozpočtového opatření
3) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019
4) Pověření starostky obce schvalovat rozpočtová opatření
5) Schválení Smlouvy o dílo s Ing. Dujkou
6) Schválení žádosti o dotaci – kaplička
7) Schválení Smlouvy o dílo – kaplička
8) Schválení Smlouvy o provedení zimní údržby komunikace
9) Provedení inventarizace
10) Určení cestovních náhrad
11) Záměr č. 3
12) Koupě pozemku KN p.č. 85 a p.č. 86
13) Různé
14) Diskuze, závěr
Mše svaté v kapli sv. Václava v Ostrovánkách v měsíci:
•
•
•
•

v prosinci v 10.45 h:
v lednu v 7.45 h:
v únoru v 10.45 h:
v březnu v 7.45 h:

26. 12. 2018
6.1. a 20.1.2019
3.2. a 17.2.2019
3.3., 17.3. a 31.3.2019

Otevírací doba v období vánočních svátků a novoročních svátků:
Prodejna Jednoty
DATUM
24.12.2018
25.-26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
29.12.2018
31.12.2018
1.1.2019

OD-DO
6:00-10:30
zavřeno
6:00-10:30
6:00-10:30
6:00-10:30
6:00-10:30
zavřeno

OD-DO
zavřeno
zavřeno
14:00-16:30
14:00-16:30
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Pošta Partner Bukovany
DATUM
21.12.2018
22.-26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
1.1.2019
2.1.2019

OD-DO
8:00-10:30
zavřeno
8:00-10:30
8:00-10:30
zavřeno
zavřeno
8:00-10:30
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OD-DO
13:00-15:30
zavřeno
13:00-16:30
13:00-15:30
zavřeno
zavřeno
13:00-15:30

Uzavření obecního úřadu od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Poplatky za vodné, stočné a psy
Poplatky na rok 2019 zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce, tedy:
popelnice: 450,- Kč/osobu/rok, stočné: 150,- Kč/osobu/rok, pes: 50,- Kč pes a další pes: 75,Kč. Částku za odpady je možno opět rozdělit do dvou splátek. Poplatky budou vybírány na
obecním úřadě od 14. 1. 2019!!

Sdělení Okresního soudu v Hodoníně k řízením o péči o nezletilé děti
Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1.9.2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém řízení,
konkrétně v řízeních, týkajících se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nimi.
Tato nová praxe je založena na spolupráci více institucí a vkládá důvěru v rodiče, že jsou
schopni se v oblasti rodičovských záležitostí o svých dětech mezi sebou dohodnout. Cílem
tohoto nového opatření je, aby si děti odnášely co nejméně traumat z rozpadu rodiny.
V souvislosti s tím žádá soud všechny rodiče, podávající k soudu návrh na úpravu těchto
záležitostí, aby:
1/ V návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon) na oba rodiče.
2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud oba rodiče telefonicky kontaktovat
a dohodne s nimi další postup.
Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému zkrácení doby
trvání řízení, je proto i v zájmu samotných rodičů a jejich dětí.
Všem rodičům za spolupráci soud předem děkuje.
Rovněž já předem děkuji za spolupráci při otištění tohoto textu.
Mgr. Roman Smetka
Předseda Okresního soudu v Hodoníně

OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN, CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŽDÁNICE

Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat těm, kteří pro svůj věk, nebo zdravotní
stav, nejsou schopni se sami o sebe a svou domácnost postarat, motivovat je k využití vlastních
sil a schopností. Podporovat je v běžném způsobu života tak, aby mohli co nejdéle zůstat
v přirozeném domácím prostředí.
Kde nás najdete: Zámecká 848, 696 32 Ždánice
Jak nás kontaktovat: tel.: 737234096, vedoucí služby, e-mail:
dps.zdanice@hodonin.charita.cz
Komu je služba určena: seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, či
zdravotních komplikací a osobám se sníženou soběstačností nad 50 let věku.
Kdy poskytujeme službu: ve všední dny od 7.00 do 15.30 h. Nabízíme také večerní a
víkendovou péči.
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Oznámení o omezení příjmu odpadů
Společnost EKOR, s.r.o. oznamuje, že vzhledem k naplnění kapacity zařízení na využití
stavebních odpadů v areálu Centra zpracování odpadů v Těmicích, zastavuje od 17.12.2018
příjem stavebních odpadů k využití. To je příjem veškerých odpadů začínajících katalogovým
číslem 17. Toto opatření platí dočasně, do 31.12.2018.
Ing. František Svoboda
Ředitel společnosti
Žádáme občany, aby netopili v kotlích mokrým dřevem a ostatními věcmi, které do kotle
nepatří! A dále prosíme o ohleduplnost při pouštění petard v období svátků! Děkujeme!

Pozvání na akce
23. 12. 2018
31. 12. 2018
06. 01. 2019
19. 01. 2019
23. 02. 2019
17. 03. 2019
02.02.2019
02.02.2019
09.02.2019

Zpívání u vánočního stromku od 17 h
Silvestrovské derby ve fotbale od 10 h
Tříkrálová sbírka od 13 h
Maškarní ples pro děti od 15 h a pro dospělé od 20 h
Košt piva
Vědomostní soutěž pro děti mikroregionu BALÍ LOM
ve Věteřově od 15 h
Školní ples v Nechvalíně
Košt pálenek v Bukovanech
Maškarní ples v Bukovanech

Děkujeme p. Miroslavovi Dlouhému za máju a vánoční stromek k zastávce.

Příjemné prožití svátků
vánočních, mnoho štěstí,
pevné zdraví a spoustu
osobních i pracovních
úspěchů
v novém roce!!
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