ZPRAVODAJ
OBCE OSTROVÁNKY
Podzim 2019
Vydává obec Ostrovánky, XVII. ročník, č. III.
…………………………………………………………………………
Společenská kronika
V měsíci červenci oslavila paní Milada Komnacká a paní Anna
Komňacká životní jubileum. Ještě jednou oběma přejeme pevné
zdraví do dalších let.
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První školní den
Na počátku školního roku předala paní starostka a paní místostarostka
obce knížku novým školačkám z naší obce. Do Bukovan nastoupila
Anežka Budská a do Ždánic Sofie Kožuská. Ve školkách je osm dětí.

Sbor dobrovolných hasičů
5. července proběhla soutěž v požárním útoku ve Věteřově, kde SDH
Ostrovánky sestavil dvě družstva: A – 4. místo a B – 3. místo. 2. srpna
jsme oslavili 120 let založení sboru. Na kulturním domě byla
uspořádána slavnostní schůze, kde byli pozváni nejen členové
místního sboru, ale i hosté třetího okrsku. Byli jsme seznámeni
s historií našeho sboru. Pak následovalo předání vyznamenání. Schůze
byla ukončena společnou večeří. V sobotu v 10 h proběhla již tradiční
soutěž v požárním útoku. Sestavili jsme družstva: A – to se umístilo
na 4. místě a B se umístilo na 6. místě. Byla uspořádána i výstava
fotografií o historii našeho sboru. Od 16 h jsme si mohli prohlédnout
starší i novou hasičskou techniku. Nejstarší techniku nám přivezli
ukázat hasiči z Nenkovic a nejnovější z Mistřína. Celkově bylo
k vidění 10 zásahových vozidel. Snad jste si i přes nepřízeň počasí
tento den užili. Děkuji všem, kteří se podíleli na zorganizování této
akce.
Josef Koutný, velitel JSDHO
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Trojboj
I tento rok uspořádal Pavel Koutný spolu s Radkem Červíkem,
Honzou Sedláčkem a Jožkou Jančíkem turnaj v nohejbale, volejbale
a stolním tenise, a to v sobotu 21. července. Tato sportovní akce se
stává čím dál více oblíbenou, což bylo vidět i na narůstajícím počtu
účastníků. Počasí turnaji také přálo. Občerstvení bylo zajištěno
a příjemným překvapením nejen pro děti byla nabídka kopečkové
zmrzliny. Vítězným týmům pak předala paní místostarostka dárkové
balíčky.

Slovácký rok
Po čtyřech letech nastalo opět velké chystání na jubilejní 20. ročník
Slováckého roku v Kyjově, jedné z největších folklorních slavností
v regionu. Účastní se jej každý ročník stále více lidí, kteří prezentují
svou obec zejména ve finálním sobotním defilé a představují se
v krojích všech úrovní od parádních po obyčejné, mužské, ženské či
dětské. Dalším poutačem se stávají kulturní vystoupení různorodých
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souborů v mnoha představeních, kde nechybí i mezinárodní účast.
Milovníci vína ocení prezentaci vinařských firem, můžeme ochutnat
rozmanité speciality a v neposlední řadě i na jarmarku zakoupit zboží
všeho druhu. Naše obec se zapojila do sobotní přehlídky krojů
ve slavnostním průvodu a opět nechybělo nádherné spřežení
s košinou, na které se vezly hlavně malé děti. Při fotografování
průvodu jsem zaznamenala, že naši zpěváci sklidili velký potlesk
zejména za pochodování na Komenského třídě, kdy se jak ženy, tak
muži rozezpívali jako jedni z prvních a diváci to patřičně ocenili. Také
vydržet v plném kroji v horku není určitě jednoduché, ale slavnostní
náladu to nemohlo pokazit a je třeba poděkovat všem, kteří naši obec
na této velkolepé podívané reprezentovali. A poděkování dále patří
také p. Šalému, který jel s koňmi. Celkem se zúčastnilo
44 krojovaných z naší obce v parádních i obyčejných krojích, z toho
13 dětí.
Zdeňka Gardášová, kronikářka obce

4
Zpravodaj obce Ostrovánky/podzim 2019

Sraz, výstava a jízda historických strojů
S myšlenkou uspořádat sraz místních a okolních nadšenců do starých
strojů jsem přišel již před rokem, a to z důvodu, aby se tito lidé setkali
a popovídali o svých strojích, což se nakonec také splnilo. A tak se
dne 21. 9. 2019 uskutečnil první ročník srazu, výstavy a jízdy
historických vozidel v Ostrovánkách. Tímto bych rád poděkoval všem
za propagaci a přípravu akce. V tento den jsme se mohli těšit
slunečnému počasí a určitě i díky tomu k nám zavítalo téměř 50 strojů
(aut, motorek, traktorů). Na závěr akce se uskutečnila spanilá jízda
strojů, která vedla z Ostrovánek přes Bukovany, po té Nechvalín,
Lovčice a zpět do Ostrovánek, kde byla jízda ukončena na Trávníku.
Celou jízdu doprovázeli čtyři jezdci na motorkách, kteří zabezpečili
plynulý průjezd kolony strojů, za což jim patří díky. Akce pokračovala
posezením v bývalém místním pohostinství u piva a hudby. Další
poděkování náleží kamarádům Honzovi Sedláčkovi a Jožkovi
Jančíkovi, kteří pomáhali na akci, dále Tomášovi Brabencovi
za občerstvení a také obci za podporu. Akce se nad očekávání velmi
vydařila a těšíme se na další ročník.
Radek Červík, místní podnikatel
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Svěcení zvonu nové zvonice v Ostrovánkách
Dne 27. 9. 2019 se konala v naší obci akce, která se týkala svěcení
zvonu nové zvonice. Investor Ing. František Zapletal při příležitosti
předání repliky této historické stavby, by rád zmínil několik
historických dat k této nové zvonici.
První historický zápis o zvoničce v dějinách Ostrovánek říká: asi
v roce 1795 byla uprostřed obce postavena dřevěná zvonice pokrytá
slámou. Z památkových budov nejpřednější místo zaujímá ne ani tak
stářím, ale svojí rázovitostí dřevěná zvonice jindy slámou dnes
papírem pokrytá. Takových zvonic dřevěných již dávno není široko
daleko v širokém okolí. Stojí u potoka před domem č. 25. Tento nový
zvonek nyní zavěšen, měl velice jemný hlas. Žádný zvonek v okolních
obcích nebyl slyšet daleko, jen zvonek náš měl reliéf panny Marie
a dole nápis Alois Lichtenštejn za 20 zlatých. Vážil 40 kg. Zvonička
byla nejdůležitější stavbou obce. Oznamovali se s ní pohřby, byli u ní
duchovní cvičení, její zvon byl pak v dubnu roce 1917 odevzdán pro
potřeby válečné a naposled se s ním zvonilo při pohřbu, když zemřel
23 letý Jan Slepánek z č. 44, který přišel z 1. světové války, byl zedník
a hudebník a pro svoji povahu byl u všech oblíben. V červnu 1918 byl
pověšen nový ocelový zvon od Františka Pelikána a Jenovéfy
Novákové č. 8. Historie této zvoničky pak končí v sobotu 17. dubna
1931 tedy po 136 letech, kdy byla údajně úmyslně zbořená a zvonek
z ní zavěšen na nové kapli. Z těchto záznamů je patrné, že tak jak má
Kyjov Slovácké roky, jak mají Ždánice hvězdárnu, tak zásadním
symbolem pro tuto malou sympatickou obec byla tato dřevěná
zvonice. I v roce 1931 se uvažovalo o obnově a památkový úřad na ní
slíbil 1600 Kč, přesto k nové stavbě nedošlo.
A tak když jsem 1. listopadu 2013 se přistěhoval na hájenku za vaší
obcí a začal jsem poznávat vaši sympatickou obec, chtěl jsem Vám
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něčím poděkovat za přijetí k Vám. Měl to být příspěvek 200 tis. Kč na
cyklostezku, která se z objektivních důvodů nezrealizovala. Tak jsem
se s bývalou starostkou paní Květou Svrškovou dohodl, že obnovím
taktéž úmyslně zbořenou sochu Jana Nepomuckého. Rekonstrukce se
podařila a já zvažoval, co s penězi, které zbyly z cyklostezek. A pak
jsem se rozhodl, že obnovím symbol Ostrovánek ze 3 důvodů:
1. jako poděkování za přijetí do kolektivu do této obce, byť nejsem dle
k. ú. jejím občanem
2. na památku mých zesnulých rodičů Františka a Marie, kteří těmto
věcem hodně přáli a takto mne vychovali
3. za třetí jako poděkování za přijetí rodiny Giblo z Kazachstánu.
Chtěl bych tuto stavbu věnovat dnešním mladým, jako spojení
s historií této obce a domova. Mladá generace nezatížená poválečným
obdobím by si ji mohla vzít jako svoji srdeční stavbu. Zvoničku
sjednocené obce, stavbu všech a pro všechny.
Na závěr bych chtěl poděkovat architektu Žurovcovi za zkreslení
dokumentace této zvoničky, tesaři Bábičkovi za odborné poradenství,
svému dlouholetému příteli a spolupracovníku Mirku Malíškovi
za realizaci této velmi náročné stavby. Je pokračováním Josefa
Malíška a Jana Kostihy - dvou lidí, se kterým jsem rekonstrukce
památkových objektů začínal a kteří byli pro mě vzor. Na této stavbě
pomáhal další z rodiny Malíšků mladý Ondřej a můj přítel z domova
Horizont Jan Krejčí. Stavba byla náročná, stála 2,5 krát víc než jsme
zamýšleli. Všem, kteří na ní pracovali patří velký dík.
Ing. František Zapletal
Za všechny občany Ostrovánek děkujeme panu Františku
Zapletalovi za návrat historické zvonice do naší obce. Vznikla tím
nová dominanta obce a věříme, že i místo mnoha setkání.
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Svatováclavské hody
Letošní 28. září - svátek sv. Václava - připadlo přesně na hodovou
sobotu. Avšak už měsíc předem se mladá chasa začala scházet, aby
připravila vše, co k hodům a místním hodovým zvykům patří. Bylo
velmi znát, že tyto přípravy probíhají už několikátý rok téměř
ve stejném složení místní omladiny. Vše klapalo a příjemně odsýpalo.
Každý z mladých už ví, co je potřeba zajistit, připravit a natrénovat. Je
opravdu radost s takovými nadšenými mladými lidmi pracovat - to
může potvrdit každý, kdo tuto příležitost měl. Letos se po dlouhé době
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svážela májka konečně za pěkného počasí. Chasa tak byla i s čištěním
kmene hotová ještě v sobotu téhož dne. Také čtvrteční příprava věnců,
jejich zdobení a rozvoz do pozdních hodin i vše ostatní klapalo
a chasa opět obstála na jedničku s hvězdičkou. Zvláště když někteří
neváhali a přijeli z internátů a škol “na otočku”, jen aby nenechali
ostatní “ve štychu”, protože každá ruka přiložená k dílu je - zvlášť
v našich malých, ale o to více milých Ostrovánkách - tuze potřebná.
Díky nadšení mladých se tak vydařilo nejen páteční stavění máje –
letos navíc “zpestřené” svěcením zvonu a zvonice, ale i sobotní
obchůzka po dědině, večerní zábava i tradiční nedělní dopolední mše
v místní kapli. Už v pátek bylo skvělé, že se chasa v čele se stárky
Markem Dlouhým a Vlastikem Závodským a stárkami Terezkou
Uhýrkovou a Karolínou Zapletalovou dokázala postarat nejen
o občerstvení a plné pohárky krojovaných i nekrojovaných hostů, ale
našla si čas i na zpívání a cifrování. To se jim letos snažil více přiblížit
v přípravných nedělních zkouškách známý kyjovský verbíř Martin
Jelínek - vítěz soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
Také při sobotní obchůzce po dědině chasa nezklamala, o čemž svědčí
i výše vybrané částky 13.110 Kč. Večer pak při zpívání a tanci
u věnce nenechali nikoho na pochybách, že mladí Ostrovjáci jsou
opravdu děvčice a chlapci jak se patří. Nezbývá než jim i nám popřát,
aby také příští rok vyšlo vše přinejmenším stejně skvěle.
PODĚKOVÁNÍ
Nelze opomenout všechny, kteří mají zásluhu na realizaci letošních
hodů, ať už přispěli jakýmkoliv způsobem - přípravou chasy, dovozu
májky, zajištění sobotní zábavy či jiné nezištné pomoci. Za to jim
patří velký srdečný dík.
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INFORMACE PRO OBČANY
Obraz sv. Cyrila a Metoděje
Obraz sv. Cyrila a Metoděje vznikl jako praktická část střední odborné
činnosti, která je povinná na všech středních školách.
Záměr vytvoření obrazu bylo obnovení již starých zničených památek
a poutních míst - právě tento obraz visel na již neexistující kovárně,
jež stála v ulici Svatojánské.
Obraz jsem sice znovuobnovoval, ale chtěl jsem využít netradičních
technik a ztvárnění, aby tak obraz byl moderní a nadčasový, a odolal
tvrdým okolním podmínkám.
Doufám, že Vás obraz zaujal, a někdy se u něj i zastavíte a zamyslíte
nad jeho významem a historií České země.
Vlastimil Závodský, student
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Moravská vlajka
Naše obec se připojila k tradici obcí a měst, které každoročně
5. července, v „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“,
patronů Moravy a spolupatronů Evropy, vyvěšují na budově úřadu
moravskou vlajku. Připomínáme tak občanům tisíciletý odkaz
historické země Moravy, její civilizační poslání pro velkou část světa
a základ naší státnosti. Důstojným symbolem těchto tradic a hodnot se
stala žluto-červená moravská vlajka, občany oživená po roce 1989.
Další možnost vyvěšení této vlajky je 28. říjen – Den moravské
státnosti.

Mše svaté v kapli sv. Václava v Ostrovánkách:
• v říjnu
v 10.45 h:
13. a 27.10.2019
• v listopadu
v 7.45 h:
10.11.2019
• v prosinci
v 10.45 h:
1., 8., 22. a 26.12.2019

7. Veřejné zasedání ZO se konalo 11. 9. 2019 s tímto programem:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) rozpočtová opatření
3) schválení Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce
4) schválení dotace na výsadbu aleje
5) záměr č. 1/2019
6) žádosti občanů
7) různé
8) diskuze, závěr
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TVOŘIVÁ DÍLNA
Výtvarné a pracovní činnosti budou pro děti, mládež opět připraveny
v budově bývalého POHOSTINSTVÍ.
Čeká nás opět spousta tvůrčích činností a aktivit kdy se společně
seznámíme s novými výtvarnými technikami a budete opět moci
rozvinout svoji fantazii a tvořivost.
Cena každé lekce 50,- Kč
Termíny setkání v prvním pololetí budou v jednotlivých měsících
pravděpodobně takto:
Říjen - sobota 19.10.
Listopad - neděle 3.11. a sobota 16.11., v sobotu 30.11.- vánoční
dílna pro veřejnost
Prosinec - sobota 14.12.
Změna termínu vyhrazena. Tvořivá dílna bude pokračovat i v roce
2020, ale termíny budou upřesněny až po Novém roce. Věřím, že
předchozí Tvořivé dílny se vám líbily a už se těším na setkání při
dalším tvoření.
Veronika Budská, členka kulturní komise
Cvičení pro ženy a dívky
Kombinované cvičení – kardio, cvičení s vlastní váhou těla, power
joga
Kdy? – každé úterý od 18 do 19 h
Kde? – na KD v Ostrovánkách
S sebou tenisky, karimatku, pití a dobrou náladu.
Jana Lihanová
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Co nás čeká ve IV. čtvrtletí
15.12.2019

Vánoční vystoupení

23.12.2019

Zpívání u vánočního stromku

26.12.2019

Turnaj ve stolním tenise na Štěpána

31.12.2019

Silvestrovské derby

I přes sychravé počasí, přejeme všem
občanům příjemné prožití podzimních dní.
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