ZPRAVODAJ
OBCE OSTROVÁNKY
Jaro 2019
Vydává obec Ostrovánky, XVII. ročník, č. I.
…………………………………………………………………………
Konec roku 2018
Nejdříve se ohlédneme za událostmi, které se konaly koncem roku
2018 a nebyly zachyceny v posledním vydání zpravodaje: zpívání
u vánočního stromu a silvestrovské derby.
Zpívání u vánočního stromu
V neděli 23. 12. 2018 se sešli obyvatelé Ostrovánek k již tradičnímu
Zpívání u vánočního stromu. Ač počasí nebylo úplně to pravé
vánoční, atmosféra byla – ostatně jako vždy – předvánočně slavnostní
a plná očekávání, zejména ze strany dětí. Zpěv koled se nesl celou
obcí v mile přátelské a bezprostřední atmosféře. Někteří se rádi
ke zpěvu přidali, jiní se přišli jen zaposlouchat do vánočních písní
a koled, pozdravit se s ostatními a popřát si krásné prožití Vánoc.
To ostatně hned na úvod popřála všem přítomným osobně také paní
starostka. Vhod přišel i připravený horký čaj či svařené víno
na zahřátí.
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Silvestrovské derby
Na silvestrovské derby se nesešel dostatek ženatých hráčů a tak se
po několika letech rozhodovalo nově mezi mladšími a staršími hráči.
V první půli dominovali mladší, ve druhé půli mohutně dotahovali
v závěru hry starší hráči, přesto prohráli. Mladší uhájili výsledek 6:4.
Pro hráče a diváky bylo opět připraveno svařené víno.

Společenská kronika
V měsíci prosinci oslavil pan Jan Kostiha
významné životní jubileum 80 let. Zástupci
obce popřáli jubilantovi do dalších let
mnoho spokojenosti, štěstí a hlavně pevné
zdraví a jako tradičně předali dárkový
balíček.
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Vítání občánků
Po více jak dvouleté odmlce se v kulturním domě konalo Vítání
občánků, tentokrát v rekordním počtu pěti narozených dětí za poslední
půl rok. V měsíci září se narodil Vilém Beneš a Natálie Kořínková,
v listopadu Aneta Chaloupková, v lednu Kristýna Karásková
a v únoru Tadeáš Červík.
Slavnostní obřad zahájila a vedla paní starostka s paní Slavíkovou.
Místní děti doplnily obřad básničkami a slečna Lucie Dlouhá zpěvem
ukolébavek. Hudební doprovod zajistil pan Slováček ze Strážovic.
Poděkování za pomoc při organizaci patří členkám kulturní komise.
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Tříkrálová sbírka 2019 v Ostrovánkách
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla celostátně od 2. 1. do 14. 1. 2019.
V Jihomoravském kraji jí předcházela již tradiční mše svatá v Brně
na Petrově. U nás v Ostrovánkách jsme navázali na zkušenost
z loňského roku, sbírku prováděly opět 2 skupiny koledníků.
První skupina koledníků vedená Františkem Jedovnickým navštívila
horní konec obce. Skupinu tvořili Ondřej Novák, Michaela Jedovnická
a Martina Záhumenská. Druhou skupinu koledníků vedl Karel
Jedovnický. Zde koledovali Karel Jedovnický, Izabela Kožuská
a Laura Uhrincová, kteří chodili na dolním konci. Letos k tradičnímu
vybavení a ustrojení koledníků přibyly 2 plastové komety, aby
koledníci byli lépe vidět.
Tříkrálová sbírka v Ostrovánkách proběhla 6. 1. 2019, vykoledovalo
se 9.915,- Kč. Účel sbírky je dostatečně znám a proto jej nerozepisuji.
Za úspěšnou sbírkou stojí především mladí koledníci, kteří zpívali
s plným nasazením. Poděkovat je potřeba všem dárcům. Děkuji také
těm občanům, kteří koledníkům dali teplé občerstvení.
Za oblastní charitu Hodonín bylo vybráno 3.322.479,- Kč, což je
o 260 tis. Kč více než loni. Za diecézi brněnskou se vybralo přes
28 mil. Kč. Je to druhá nejúspěšnější organizace hned za arcidiecézí
olomouckou. Celostátně bylo vybráno 119 mil. Kč do pokladniček.
Když se k tomu připočtou peněžní dary posílané poukázkami
a elektronickou formou, tak výsledek přesahuje 120 mil. Kč.
Jsem rád, že k této celostátně prospěšné akci jsme přispěli i my
v Ostrovánkách za pomoci OÚ. Všem vám ještě jednou děkuji.
Ing. František Jedovnický
4
Zpravodaj obce Ostrovánky/Jaro 2019

Maškarní ples pro děti a dospělé
V sobotu 19. 1. 2019 proběhl v kulturním domě Dětský maškarní ples.
Určitě všechny děti se už od rána těšily až přijde 15. hodina a konečně
budou mít možnost užít si taneční zábavu, hry, soutěže a předvést
krásné masky, které si pro tento účel připravily. Programem provázel
zkušený indiánský moderátor (Vlastík Závodský) a jeho dvě
pomocnice Maková panenka (Terezie Uhýrková) a lvice (Veronika
Budská). Pro děti byl připraven bohatý program a skvělá hudba.
V průběhu odpoledne si děti mohly vyzkoušet různé taneční kreace
a zahrát zábavné hry a soutěže. Každá soutěž byla samozřejmě
zakončena spravedlivou odměnou pro všechny zúčastněné. Nechyběla
ani tradiční tombola a vyhodnocení nejkrásnějších masek. A že to
měla porota hodně těžké. Vybrat ty opravdu nejkrásnější masky
nebylo vůbec jednoduché. Každá měla svoje kouzlo.
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Volba probíhala ve dvou věkových kategoriích. Největší ohlas měla
skupina pirátů. Piráti byli opravdu bezkonkurenční a tak si v závěru
odpoledne zasloužili výhru nejsladší – dort. Ale ani ostatní
neodcházeli s prázdnou, každý si vylosoval cenu v tombole.
Večer pokračoval maškarní ples pro dospělé, na kterém se také sešly
nápadité masky. K tanci a poslechu hrálo osvědčené duo Vávra
a Ventrča. V průběhu večera byly vyhlášeny nejlepší masky
a losována bohatá tombola. Chtěli bychom opět poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci akce a sponzorům za poskytnuté dary.
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Košt piva
23. 2. 2019 se uskutečnil v Ostrovánkách 1. ročník Koštu piva,
na výběr bylo z 8 druhů piva. Večer se hrála hudba ve stylu rocku
až do ranních hodin. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další
ročník.
Honza Sedláček
Divadelní představení Plejtvák
V pátek 1. 3. 2019 navštívil naši obec ochotnický divadelní soubor
Svatopluk z Hodonína a uvedl divadelní hru Plejtvák. Členem
souboru, hercem a zároveň režisérem je ostrovanský rodák
pan Vladimír Jašek. Byl to pěkně strávený podvečer. Účast byla
hojná, diváci zaplnili celý sál.
Vědomostní soutěž
I tento rok se naše obec
zapojila do vědomostní soutěže
žáků základních škol
mikroregionu BABÍ LOM.
Soutěž se konala 18. 3. 2019
ve Věteřově.
Naši obec zastupovala Lucie
Dlouhá, Marek Ježek a Lukáš
Červinek. I když děti z naší
obce tvořily nejmladší skupinu
v soutěži, tak se umístily
na pěkném 4. místě.
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Sbor dobrovolných hasičů
5. 1. 2019 proběhla výroční schůze sboru dobrovolných hasičů
v Ostrovánkách. Hostem schůze byl starosta 3. okrsku pan Jan Goj.
Byla zhodnocena činnost sboru hospodaření, předání ocenění a plán
činností na rok 2019. Velitel poděkoval především členům jednotky
za dobré výsledky v soutěžích a všem, kteří se podíleli na brigádách
na zbrojnici. Starosta 3. okrsku zhodnotil činnost sboru velmi kladně.
1. 2. 2019 proběhlo školení velitele jednotky a velitelů družstev
v Hodoníně. 2. 2. 2019 proběhla výroční valná hromada 3. okrsku
v Archlebově, kde kromě zhodnocení činnosti, hospodaření a plánu
činností na rok 2019 proběhlo vyhodnocení soutěží za rok 2018,
kde jsme se umístili na 1. místě. Do 3. okrsku spadá 8 družstev. Byl
nám předán diplom a pohár z rukou starosty a velitele 3. okrsku.
9. 3. 2019 proběhl sběr železného šrotu a elektroodpadu. Všem
občanům děkujeme za poskytnutí železného šrotu. Sbor dobrovolných
hasičů uspořádal 16. 3. 2019 zájezd do termálních lázní Györ
v Maďarsku.
Josef Koutný
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Tvořivá dílna
Od konce února probíhá pod vedením Veroniky Budské Tvořivá dílna
pro všechny děti z Ostrovánek. Děti se ke společnému tvoření schází
jednou za čtrnáct dnů, vždy v sobotu od 16 do 18 hodin v budově
bývalé hospody. Na každém setkání je pro ně připravena nová
výtvarná technika. Zatím byla realizována čtyři setkání. Z každého
tvoření si děti odnáší vlastnoručně vyrobené výtvory. Děti pracují
s různorodým materiálem, zapojují svoji fantazii a kreativitu
a vznikají tak opravdu kouzelné výtvory. Každý do své práce vkládá
kousek své jedinečné tvořivosti a výsledkem jsou téměř umělecká díla
nevyčíslitelné hodnoty – alespoň pro jejich autory. Všichni zúčastnění
mají z tvoření radost, pozorují ostatní, navzájem si pomáhají, radí
a učí se nové způsoby a techniky tvorby. Všechny děti tvoří
s nadšením a zvědavostí sobě vlastní. Před sebou máme ještě
minimálně dvě setkání, na kterých si vyrobíme něco s velikonoční
tématikou a také určitě nezapomeneme na maminky a jejich svátek.
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INFORMACE PRO OBČANY
3. zasedání ZO se konalo 19. 2. 2019 s tímto programem:
1) technický bod
2) žádost MS Habřina o finanční dar
3) žádost SDH Ostrovánky o poskytnutí veřejné fin.podpory
4) žádost nadace Partnerství o příspěvek na opravu cyklostezek
5) žádost Nemocnice Kyjov o finanční příspěvek
6) vyhodnocení inventarizace
7) schválení podání žádostí o dotaci z rozpočtu Jmk
8) schválení odkupu pozemků p.č.91/1 a p.č.91/2 v k.ú.Ostrovánky
9) schválení kupní smlouvy s manželi Benešovými
10) schválení kupní smlouvy s manželi Benešovými
11) schválení kupní smlouvy s p.Zapletalem
12) schválení kupní smlouvy s p.Zapletalem
13) schválení kupní smlouvy s pí.Giblovou a p.Komňackým
14) schválení kupní smlouvy s pí.Giblovou a p.Komňackým
15) schválení kupní smlouvy s p.Matějíčkem
16) schválení kupní smlouvy s Ing.Červíkovou
17) schválení kupní smlouvy s Hlučínskou zemědělskou a.s.
18) schválení knihovnického řádu
19) schválení návrhu na vydání změny č.2 ÚP Ostrovánky
20) různé
21) diskuze, závěr

4. zasedání ZO se konalo 12. 3. 2019 s tímto programem:
1) technický bod
2) schválení rozpočtu na rok 2019
3) schválení střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2021
4) výroční zpráva za rok 2018
5) schválení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory SDH
6) schválení smlouvy o finanční dar MS Habřina
7) schválení zápisu do kroniky za rok 2018
8) různé
9) diskuze, závěr
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Mše svaté v kapli sv. Václava v Ostrovánkách:
• v dubnu v 10.45 h:
• v květnu v 7:45 h
• v červnu v 10:45 h:

14. 4. 2019
5. 5. a 19. 5. 2019
2. 6. a 16. 6. 2019

Dotace
Na začátku roku 2019 jsme zpracovávali finanční vypořádání dotací,
které jsme získali v roce 2018:
• Dovybavení výstroje a výzbroje pro hasiče: 41.471,21 Kč
• Chladící box na KD: 39.000,- Kč
• Nové vybavení knihovny: 34.000,- Kč
• Nový vzhled kulturního domu-fasáda: 100.000,- Kč
• Prodejna se smíšeným zbožím v obci Ostrovánky-energie:
35.000,- Kč
Informace jsou zveřejněny na úřední desce obecního webu. Tento rok
jsme zkusili požádat o další dotace, tak uvidíme, zda budeme úspěšní
stejně jako v loňském roce.
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Minulý měsíc byla naše obec zaregistrována do akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Více informací na:
https://www.uklidmecesko.cz/
Již 13. 4. 2019 pořádáme úklid Trávníku a okraje lesa za Hájenkou.
Podařilo se nám získat z nadace také balíček s úklidovými
pomůckami.
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Hmyz na lípách
Někteří z občanů si všimli výskytu hmyzu na lípách a nevěděli, jestli
se nejedná o škůdce. Pro jistotu jsme ihned oslovili arboristu,
aby provedl zoologický průzkum.
Podle průzkumu lokality se jedná o blánatku lipovou-Oxycarenus
lavaterae. Ve střední Evropě zatím nebylo zjistěno významné
poškození dřevin, na kterých se tento hmyz vyskytuje, proto zatím
není nutné proti němu podnikat nějaká opatření. Závažnost výskytu
byla konzultována i se zaměstnancem Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR.
Prodejna smíšeného zboží COOP Ostrovánky
mimo jiné nabízí:
• platba složenek, platba INKASO do 20. v měsíci
• výběr hotovosti od 1 Kč nákupu do výše 3.000,- Kč
• dobíjení mobilního telefonu
• platba stravenkami
• prodej novin a časopisů
• léčiva
• ponožky a punčochy
• školní a kancelářské potřeby, balící papír, tašky, stuhy, …
• blahopřání a pohledy
• dárkové poukazy 250 Kč a 500 Kč
• výměna lahví na Sodastream
Marcela Vojtová a Jana Jedovnická
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Stížnosti občanů
Na obecním úřadě se nám začínají hromadit stížnosti občanů,
proto žádáme občany, aby:
• nepálili v kotlích/venku odpady, které se pálit nesmí,
• neházeli do kontejnerů, co tam nepatří a nezanechávali odpadky
v jejich okolí (komunální odpad a bioodpad je vyvážen 1x za
14 dní),
• nezanechávali nepořádek na Trávníku a házeli odpadky do košů
(na Trávníku jsou umístěny koše 2),
• neparkovali auta před budovou Jednoty COOP/Obecního úřadu
a budovou bývalého pohostinství. Tato místa slouží pro potřeby
Jednoty COOP, Obecního úřadu a kulturního domu,
• uklízeli exkrementy po venčení svých psů,
• v pískovišti na Trávníku je navezen nový písek a připevněna
zatahovací roleta, prosíme o její pravidelné zatahování z důvodu
hygieny.
V pískovišti byla nalezena nastražená rozbitá láhev, hrozilo
pořezání dětí.
Dále byly odstraněny motory z elektroodpadu, který hasiči
vysbírali od občanů. Z tohoto důvodu nemůžou hasiči odevzdat
elektroodpad na sběrné místo a musí řešit jeho likvidaci. A proto
uvažují o zrušení sběru elektroodpadu v naší obci.

13
Zpravodaj obce Ostrovánky/Jaro 2019

Chirurgická a cévní ambulance
Činnost ambulance byla obnovena v Lékařském domě Slavia
na Masarykově náměstí v Kyjově. Ordinační hodiny ambulance:
Cévní ambulance - MUDr. Alcides Monteiro:
• pondělí a středa od 14 do 19 h
Chirurgická ambulance - MUDr. Miroslav Kudláč:
• úterý od 15 do 19 h
• čtvrtek a pátek od 7 do 17 h
Kontakty:
• ambulance: 518610358, mobil: 792337994,
• e-mail: chirkyjov@seznam.cz

Optická síť v naší obci
Co je optická síť? Optická síť je datová síť využívající k přenosu dat
optická vlákna. Připojení je vedeno speciálními kabely, ve kterých
se signál šíří rychlostí světla. Pomocí této technologie lze
v domácnostech využívat vysokorychlostní internet, sledovat kvalitní
digitální televizi s požadavky na velké přenosy dat.
Jak by probíhalo budování sítě v Ostrovánkách? Optická síť je
uložena v zemi, přičemž se provádí úzký výkop o šířce cca 30 cm,
pod vjezdy a okrasnými záhony se vedení provádí průtlakem. Vstup
do domu je proveden mikrotrubičkou o šířce pouze 10 mm. Toto
zavedení je zdarma bez nutnosti okamžitého připojení zákazníka.
Společnost, která poskytuje vysokorychlostní internet pomocí optické
sítě, má v úmyslu vybudovat na území obce Ostrovánky novou
moderní internetovou infrastrukturu.
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Domácnosti tímto získají přístup ke kvalitním výhodným službám –
superrychlému neomezenému internetu, skvělé digitální televizi, VoIP
telefonii a spousty dalších produktů pro zábavu i práci.
Co vám nová síť přinese? Získáte připojení domácnosti k internetu,
které přináší několikanásobně vyšší rychlosti (nejnižší poskytovaná
rychlost je 100 Mb/s). Připojení splňuje i ty nejpřísnější nároky
na kvalitu a umožňuje snadné zvyšování rychlosti a kapacity
v budoucnosti. Můžete využívat digitální televizi (IPTV) s televizním
archivem (nestihnete začátek… Váš oblíbený pořad můžete sledovat
až 7 dní zpětně). Tímto získáte pohodlné sledování ve vysoké kvalitě
s možností vybrat si některou z výhodných sestav tematických
programových balíčků (např. dětské, sportovní, dokumentární). Dále
můžete využívat VoIP telefonii (levnější varianta pevné linky, kde
platíte pouze provolané minuty) a v neposlední řadě zhodnotíte Vaší
nemovitosti (vysokorychlostní internet v menších obcích zajímá i ty,
kteří mohou pracovat z domova a kteří by se jinak odstěhovali
do větších měst).
Optická síť již není doménou velkých měst, ale stává se
technologickým přínosem i pro menší obce.

Děkujeme Vlastíkovi Závodskému za pomoc při grafických
úpravách zpravodaje.
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Co nás čeká ve II. čtvrtletí
13.04.2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko (úklid Trávníku
a lesa od 13 h)

18.04.2019

Velikonoční hrkání (od 18.04. do 20.04.2019)

28.04.2019

Degustace vín

04.05.2019

Výstava vín

18.05.2019

Den matek

08.06.2019

Nebezpečný odpad na Trávníku od 9 do 11 h

08.06.2019

Den dětí

23.06.2019

Setkání seniorů

Požehnané
velikonoční svátky,
hojnost zdraví,
pohody a lásky
přeje redakční rada!
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