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…………………………………………………………………………
Společenská kronika
V měsíci květnu oslavila paní Věra Nováková významné životní
jubileum 85 let života. Zástupci obce předali dárkový balíček a popřáli
jubilantce spokojenost, štěstí a pevné zdraví do dalších let.
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Velikonoční hrkání
Karel Jedovnický ml. se svými syny, vybaven hrkajícími předměty,
na Zelený čtvrtek večer až do Bílé soboty poledne, nahradil zvonění
z kaple v Ostrovánkách tímto hrkáním. Při pochůzce obcí se hrkači
zastavili na čtyřech památných místech. Na Zelený čtvrtek, kdy zvony
odlétají do Říma, jsou nahrazeny tradičními lidovými předměty jako
jsou trakače, klepače a hrkače. Pro příští léta by bylo dobré zapojit
více chlapců do hrkání, aby se tento počet alespoň z poloviny přiblížil
počtu chlapců chodících po šlahačce.
František Jedovnický

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Ve středu 1. května 2019 se v naší obci uskutečnila celorepubliková
ekologicky zaměřená akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Akce byla na tento termín z důvodu nepřízně počasí o tři týdny
přeložena. Tentokrát nám však počasí přálo, a přestože patříme
k nejmenším obcím na Slovácku, sešlo se celkem 30 dobrovolníků,
15 z nich dětí mladších 18 let. Uklízelo se postupně na třech různých
místech - na Trávníku, na březích potoka a také kraje lesa v blízkosti
naší obce. Celkem se vysbíraly 2 tuny rozličného odpadu. Ten byl
odvezen do kyjovského Ekoru, kde došlo k částečnému vytřídění.
Děti si po úklidu s nadšením opekly špekáčky u táboráku. Velké
poděkování patří všem, kteří se na této záslužné akci podíleli – ať už
přípravou, sběrem odpadků či následnou likvidací.
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Degustace a výstava vín
Sbor dobrovolných hasičů Ostrovánky uspořádal v sobotu
4. května 2019 na KD již 28. ročník výstavy vín. Na výstavě bylo
celkem 274 vzorků vín, plus 18 vzorků vín prezentačních
od profesionálních vinařství. O týden dříve proběhla degustace
pod odborným vedením Mgr. Pavla Navrátila. Šampionem výstavy
vín se stali manželé Svobodovi ze Sobůlek za odrůdu André, vzh, sud.
K dobré pohodě a zábavě hrála CM Mládí z Čejče, kterou zaplatila
obec. SDH Ostrovánky děkuje všem drobným pěstitelům
i profesionálním vinařům, všem sponzorům a dalším lidem, kteří
jakkoliv přispěli na organizaci této tradiční akce.
Pavel Koutný
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Den matek
V sobotu 18. května přišla většina dětí z Ostrovánek na místní kulturní
dům popřát maminkám a babičkám ke Dni matek. Každý
z účinkujících přispěl jiným dárečkem – někdo básničkou
či písničkou, jiný tancem nebo hrou na hudební nástroj. Společné měla
všechna vystoupení to, že je děti pro své nejdražší připravily s velkou
láskou. Dalšími gratulanty byli žáci ZUŠ Kyjov a ženský ansámbl
pod vedením p. učitelky Aleny Kučerové. Na závěr předaly děti všem
přítomným maminkám růžičku.
Tvořivá dílna
V květnu jsme úspěšně ukončili výtvarné tvoření - Tvořivá dílna.
Na podzim se ale děti mohou těšit na její pokračování
a přes prázdniny sbírat nápady, co by chtěly vyzkoušet dalšího.
V uplynulých šesti setkáních jsme si vyzkoušeli různé výtvarné
techniky. Tvořili jsme s akrylovými barvami, washi páskami,
vyzkoušeli jsme si práci s holící pěnou, malovali jsme na staré
gramofonové desky, pracovali se šablonami a s dalším bohatým
výtvarným materiálem. Vyráběli jsme velikonoční dekorace i dárky
pro maminky. Tvořit chodili jak děti, tak dospělí a jistě si to všichni
užili.
Od podzimu se můžete těšit na další zajímavé výtvarné techniky.
O termínech, kdy bude Tvořivá dílna probíhat, se včas dozvíte
během září.
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Den dětí
Na sobotu 8. června byla pro všechny děti připravena na Trávníku
sportovní akce Den dětí. Devět stanovišť s rozličnými úkoly mělo
prověřit, zda jsou ostrovanské děti dostatečně zdatné a zaslouží si
odměnu. Samozřejmě, že děti obstály ve všech disciplínách a nejenže
dostaly drobné dárečky, ale také sladkost a možnost opéct si
nad rozdělaným ohněm špekáček. Ten si všechny zúčastněné děti plně
zasloužily. Ještě předtím také místní hasiči předvedli útok a seznámili
přítomné s vybavením hasičského vozu. Děti si tak mohly vyzkoušet
nejen sílu při držení stříkacích hadic, ale také osahat a obléct
hasičskou výstroj. Na závěr vydařeného dne nemohla chybět
projížďka hasičským autem se zapnutými majáky a sirénou.
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Setkání seniorů
Po roce se opět sešli naši senioři dne 23. června na kulturním domě,
kde pro ně připravila kulturní komise obce nejen občerstvení
v horkém dni. Pozvala hudební duo Markétu Luskačovou a Vlastimila
Nováka, kteří svými písněmi i hudebními kreacemi nakonec
po rozpačitém začátku rozezpívali a roztancovali přítomné. Opět
velmi zamrzela malá účast našich seniorů, kteří v naší malé obci
nemají právě mnoho příležitostí se setkat, popovídat si a zazpívat.
Zdeňka Gardášová, kronikářka obce
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INFORMACE PRO OBČANY
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech
24. – 25.05.2019 v obci Ostrovánky
• Počet voličů v seznamu: 183
• Počet vydaných a odevzdaných obálek: 69
• Volební účast: 37,70 %
• Platné hlasy: 69 (100 %)
Platné hlasy

Strana
číslo

název

celkem

v%

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

29

42,02

9

Komunistická str.Čech a Moravy

13

18,84

30

ANO 2011

11

15,94

27

Česká pirátská strana

4

5,79

5

Občanská demokratická strana

3

4,34

26

Koalice STAN, TOP 09

3

4,34

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

3

4,34

7

Česká str.sociálně demokrat.

2

2,89

32

Moravané

1

1,44

Zdroj dat: https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=586471&xvyber=6205

Prodejna smíšeného zboží COOP Ostrovánky
prodejní doba – státní svátky v červenci:
• pátek 5. 7. 2019
06.00 – 10.30
• sobota 6. 7. 2019
06.00 – 10.30
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Mše svaté v kapli sv. Václava v Ostrovánkách:
• v červenci
v 7.45 h:
7. 7. a 21. 7. 2019
• v srpnu
v 10.45 h:
4. 8. a 18. 8. 2019
• v září
v 7.45 h:
1. 9. a 15. 9 2019
Hodová mše
v 10.45 h:
29. 9. 2019
Místní knihovna oznamuje, že bude 4. července uzavřena.
Nebezpečný odpad
8. června byl přistaven na Trávníku kontejner na nebezpečný odpad.
Celkem bylo odevzdáno 27 kg obalů obsahujících zbytky
nebezpečných látek, 25 kg tuků, 136 kg barev, 40 kg pesticidů, 410 kg
pneumatik, 2 ks televizorů, 2 ks monitorů a 5 ks lednic. Celkem obec
za nebezpečný odpad zaplatila 11.884 Kč.
Vodovod
V pondělí 24. června 2019 byly zahájeny práce na prodloužení
vodovodu v ulici „Za humny“. Práce provádí firma Ing. Jaroslav
Bachan, Veselí nad Moravou. V případě dotazů se obracejte na obecní
úřad a o případné odstávce vody budete včas informováni.
Optické připojení k internetu - shrnutí
Začátkem roku nás oslovila soukromá firma, zda bychom jí dovolili
po Ostrovánkách rozvést optické připojení k internetu. O výhodách,
jako je vyšší rychlost, spolehlivost a nižší cena jsme už psali
v minulém zpravodaji. Pro obec by to znamenalo zřízení věcného
břemene, výkopy a další práce by si firma zařídila na své vlastní
náklady. Chtěli jsme oslovit více firem, aby se případně domluvily
a obec se pak nemusela rozkopávat vícekrát, pokud by měly zájem
i další firmy.
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Abychom si udělali obrázek o tom, zda vůbec firmy oslovovat, a aby
se také občané k tomu mohli vyjádřit, roznesli jsme po obci dotazníky
s jednoduchou odpovědí “jsem pro”, nebo “jsem proti”. Očekával
jsem, že odpovědi “jsem pro” budou převažovat. Celkem bylo
rozdáno 167 lístků, z toho odevzdáno bylo 72 (43%). Větší polovině
obyvatel (starších 18 let) je to tedy jedno a nemělo potřebu se k tomu
vyjádřit. To pro mne nebylo velké překvapení, překvapení bylo,
že “proti” se vyslovilo více občanů (41, to je 25% ze všech
dotazovaných), než “pro” (jen 31 občanů, to je 18% dotazovaných).
Možná jsme místo dotazníků měli s občany udělat debatu, kde by se
k tomu také mohli vyjádřit a třeba by se nám podařilo něčí názory
obrátit.
Vzhledem k tak malému počtu občanů, kteří jsou “pro”, jsme se
rozhodli tento projekt zatím pozastavit a zkusíme to zase za dva, tři
roky (pokud se neobjeví důvody pro dřívější debatu).
Mgr. Martin Kožuský
Sbor dobrovolných hasičů
V měsíci květnu a červnu proběhly opět dvě brigády na zbrojnici vytrhání starých prken z podlahy a poté betonování. 8. června se
uskutečnil dětský den na Trávníku, kde hasiči předvedli dětem požární
útok, výzbroj a výstroj místní jednotky. 16. června byli hasiči
povoláni obcí uklidit naplaveniny na komunikaci po bouřce.
Chtěl bych pozvat všechny na soutěž, která proběhne 5. července 2019
v 15 h v obci Věteřov. Další soutěž se bude konat 3. srpna 2019 u nás
v obci Ostrovánky v 10 h. Po skončení soutěže se uskuteční menší
oslava při příležitosti výročí 120 let trvání hasičského sboru v naší
obci. Bude předvedena starší a nová hasičská technika.
Josef Koutný, velitel JSDHO
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Sečení trávy v obci
Další ekologicky zaměřený počin naší obce je snaha o zachování
porostu lučního charakteru a omezené sečení trávy alespoň v takových
částech obce, kde je to možné. Jako vhodná byla vybrána třešňová alej
za obcí směrem na Nechvalín, která byla vysazena před 3 lety našimi
obyvateli. Co se týká lokality pod vrbou u silnice směrem ke hřbitovu,
nedošlo zatím k plnému vysemenění všech rostlin a k sečení bude
docházet postupně, tak aby byl naplněn plánovaný záměr – vrátit
na toto místo původní rostliny z našeho okolí.
K tomuto způsobu údržby travnatých ploch se přiklání stále větší
počet obcí, a to z důvodu hrozící ekologické katastrofy způsobené
obrovským úbytkem hmyzu na celé naší planetě. Tento úbytek souvisí
se špatným zemědělským hospodařením, používáním chemických
postřiků a také právě velmi častým sečením travních porostů. Hmyz
tak přichází o své úkryty a přirozená útočiště.
Dalším významným efektem méně častého sečení trávy je zadržování
vody v krajině. Jak jsme se všichni mohli přesvědčit při nedávném
krupobití a následné průtrži mračen, volné plochy, které jsou téměř
zbaveny travního porostu, valící se vodu nijak nezadrží. Místa s vyšší
trávou jsou mnohem lépe schopna vodu absorbovat, a tak zabránit
případným bleskovým povodním, se kterými se budeme podle
odborníků setkávat díky klimatickým změnám stále častěji.
Miroslav Dlouhý
Výplatní termíny důchodů jsou posunuty z důvodu červencových
svátků a to:
splatnost 4. - výplata středa 3. července 2019
splatnost 6. - výplata čtvrtek 4. července 2019

10
Zpravodaj obce Ostrovánky/Léto 2019

5. Veřejné zasedání ZO se konalo 10. 4. 2019 s tímto programem:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) schválení účetní závěrky za rok 2018
3) schválení závěrečného účtu za rok 2018
4) schválení Smlouvy o dílo s JAPRO-PROJEKT spol. s r.o.
5) schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy-věcné břemeno
6) schválení Veřejnoprávní smlouvy s Městem Kyjov
7) schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 16.5.2018
8) různé, závěr
6. Veřejné zasedání ZO se konalo 19. 6. 2019 s tímto programem:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) schválení přijetí dotace z rozpočtu Jmk
3) schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk
4) schválení přijetí dotace z rozpočtu Jmk
5) schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk
6) schválení přijetí dotace z rozpočtu Jmk
7) schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk
8) schválení přijetí dotace z rozpočtu Jmk
9) schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk
10) schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
11) schválení smlouvy o zřízení služebnosti
12) výběr firmy na opravu podlahy na KD
13) schválení Smlouvy o dílo
14) schválení finančního daru k finanční sbírce Dražůvky
15) schválení finančního daru nadace Na kole dětem
16) schválení Smlouvy o finančním daru
17) rozpočtové opatření č.1
18) schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
19) návrh závěrečného účtu za rok 2018 DSO Severovýchod
20) návrh závěrečného účtu za rok 2018 Mikroregion BABÍ LOM
21) smlouva o výpomoci při provádění údržby veřejné zeleně
22) žádosti občanů
23) různé, závěr
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Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů Ostrovánky, kteří
pomohli při úklidu naplavenin z polí na komunikacích v obci.
Co nás čeká ve III. čtvrtletí
20.07.2019

Trojboj + Letní noc

03.08.2019

SDH závody na Trávníku

17.08.2019

Slovácký rok v Kyjově - průvod (autobus je
zajištěn, informace budou včas zveřejněny)

21.09.2019

Výstava a přehlídka veteránů

21.09.2019

Předhodová diskotéka

27.09.2019

Hody – stavění máje

28.09.2019

Hody – krojovaný průvod a hodová zábava

29.09.2019

Hodová mše svatá v kapli sv. Václava

Všem občanům přejeme
příjemnou dovolenou, hezké počasí
a dětem prázdniny plné zážitků!!
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