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Vánoční vystoupení
V neděli 15. prosince proběhla na místním kulturním domě už tradiční
vánoční besídka. Na úvod paní starostka pozdravila zaplněný sál
a popřála všem příjemně strávené odpoledne v současném, tak trochu
uspěchaném předvánočním čase. To se určitě dařilo i díky hostům
– Mužskému sboru ze Strážovic. Ti nejprve zazpívali známé lidové
písně, místy i ve velmi pěkné tříhlasé úpravě. Pak přišly na řadu místní
děti s pestrým programem. Bylo možné slyšet zpěv klasických koled,
také jejich hru na hudební nástroje, vánoční básničky, říkanky
a samozřejmě oblíbené tanečky v podání těch nejmenších
i starších dětí. Všech se jich na jevišti vystřídala téměř dvacítka a člověk
musí jen hrdě žasnout, kde se tolik nadšených a schopných dětí v tak
malé vesničce bere.
Poslední části besídky se opět ujali hosté ze Strážovic, tentokrát s již
typickými vánočními písněmi. Na závěr si pak všechny děti bez rozdílu
věku společně zazpívaly oblíbenou vánoční píseň „Rolničky“, jak jinak
než za vlastního doprovodu cinkání rolniček. Úplný závěr se už tradičně
neobešel bez společného zpěvu všech - tedy účinkujících i posluchačů
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v sále - jedné z nejznámějších koled „Narodil se Kristus Pán“. Takže
ano, úvodní slova paní starostky se beze zbytku naplnila – všichni
si toto nedělní odpoledne velmi příjemně užili. Díky tedy patří nejen
všem účinkujícím, ale také členům kulturní komise za přípravu, nácvik
a následnou realizaci.

Zpívání u vánočního stromu
V pondělí 23. prosince proběhlo tradiční Zpívání u vánočního stromku,
letos však poprvé v „novém“. Lidé si přišli den před Štědrým dnem
zazpívat a vyslechnout koledy tentokrát k nově postavené zvonici.
I přes poměrně teplé a ne úplně zimní počasí, zavládla vánoční
atmosféra a všichni se naladili s pohárkem svařeného vína či čaje v ruce
na blížící se sváteční dny.
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Tvořivá dílna
V říjnu 2019 byly opět zahájeny Tvořivé dílny. Jednotlivé dílny byly
vždy v sobotu po čtrnácti dnech. S dětmi i dospělými jsme opět
vytvářeli, malovali, lepili a stříhali a pod rukama nám vznikala krásná
a nápaditá díla. Na každé dílně měli všichni možnost vyzkoušet si něco
nového, zajímavého a přiučit se něco od ostatních. Výtvarného
materiálu i nadšení bylo vždycky víc než dost, a tak děti vždy odcházely
domů s nejedním originálem. Bylo hezké vidět, že děti tvoření baví
a vždy se těší na další dílny.
Předběžné termíny v prvním čtvrtletí v roce 2020 - 25.1., 8.2., 22.2.,
7.3. a 21.3.
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Vánoční tvořivá dílna
V sobotu před první nedělí adventní jsme se sešli ke společnému
předvánočnímu tvoření. K dobré náladě byl pro všechny návštěvníky
dílny připraven výborný svařák a příjemný kytarový doprovod.
Při tvoření byla krásná tvůrčí atmosféra. Tvořili jsme anděly, ozdoby
na stromeček ze šišek, adventní věnce, svícny z dřevěných kotoučů
a stromečky z dřevěných latěk. K dotvoření a k dozdobení bylo
připraveno velké množství ozdob a dekorací. Každý měl tak možnost
vytvořit si krásné vánoční výtvory.
Účast byla velká a byla to úžasná příležitost sejít se, popovídat si a ještě
si přitom něco hezkého vytvořit.
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
26.12.2019 se konal po delší pauze opět turnaj ve stolním tenise na KD
v Ostrovánkách. Celkem se zúčastnilo 13 hráčů nejen místních, ale také
spousta přespolních. Hrál každý s každým a první čtyři nejlepší
v tabulce si zahráli o první místo. Vítězem turnaje se stal A. Jirousek
ze Strážovic, druhý byl J. Valenta ze Stavěšic a třetí byl M. Vaculík
z Kyjova. Nejlepší hráč z Ostrovánek byl Libor Novák ml., který
obdržel dárkový balíček. Hráči na prvním až pátém místě byli také
oceněni.
Pavel Koutný
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Silvestrovské derby
Poslední den roku se tradičně konalo Silvestrovské derby místních
i přespolních mužů „ženatí vs. svobodní“. Letos byl vzácnou posilou
týmu svobodných známý motocyklový závodník Jakub Kornfeil.
Bohužel ani to nepomohlo místním mladíkům k výhře, a tak napínavý
zápas skončil těsným vítězstvím pro „ženáče“ 6 : 5. Fanoušci se sešli
v hojném počtu a dokázali tak hlasitě podpořit své favority. K příjemné
atmosféře přispělo zajištěné občerstvení v podobě výborného
svařeného vína.
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Výroční valná hromada SDH Ostrovánky
V sobotu 14. prosince se na kulturním domě v Ostrovánkách konala
Výroční valná hromada, kde se mimo jiné volil nový výbor SDH
Ostrovánky na příští 5-leté období. Schůzi vedl velitel 3. okrsku
Stanislav Šíma ze Ždánic, dále byl přítomný starosta 3. okrsku Jan Goj
ze Želetic, místostarostka obce Ostrovánky Ing. Blanka Červíková.
V tajném hlasování byl zvolen starostou sboru Pavel Koutný,
náměstkem Jan Gardáš a byli voleni také další funkcionáři sboru
(jednatel, hospodář, revizor účtu, atd.). Aktuálně má sbor 29 členů,
jeden člen se odhlásil a jeden byl do sboru přijat. Valná hromada
schválila plán práce a usnesení na rok 2020.
Plánované akce SDH na rok 2020:
• maškarní ples - 18. ledna
• sběr železa, elektro – březen
• termální lázně – březen
• degustace - 3. května
• výstava vín - 9. května
• závody SDH – srpen
• hody – září
Pavel Koutný, starosta SDH
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INFORMACE PRO OBČANY
Poplatky na rok 2020 se budou vybírat v kanceláři OÚ
od 27. 1. 2020:
za odpady 450 Kč/osoba/rok
za stočné 150 Kč/osoba/rok
za psa 50 Kč, za druhého a každého dalšího psa 75 Kč
Pošta Partner Bukovany
Od 2. 1. 2020 rozšiřujeme služby na poště Partner Bukovany o CZECH
POINT a ověřování listin a podpisů. Nová provozní doba na poště
Partner Bukovany od 2. 1. 2020:
Pondělí
8:00-12:00 12:30-15:30
Úterý
8:00-12:00 12:30-15:30
Středa
8:00-12:00 12:30-15:30
Čtvrtek
8:00-12:00 12:30-17:00
Pátek
8:00-12:00 12:30-15:30
tel.: 518 618 009
email: po.pa.bukovany@seznam.cz
Ivana Uhýrková, pošta Partner Bukovany

Mše svaté v kapli sv. Václava v Ostrovánkách:
• v lednu
v 7.45 h:
5. a 19. 1. 2020
• v únoru
v 10.45 h:
2. a 16. 2. 2020
• v březnu
v 7.45 h:
1., 15. a 29. 3. 2020
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Kontejner na olej
Od ledna tohoto roku je v naší obci novinkou kontejner na použitý
rostlinný olej (jedná se o olej POUZE z vaření). Použitý olej si, prosím,
slejte do PET lahví, a tyto láhve pak uzavřené vhoďte do hnědé
označené popelnice. Ta je přistavena před vraty garáže kulturního
domu.
Kabelová televize
Před Vánoci proběhla další etapa instalace programů v HD rozlišení.
Jedná se o tyto programy: Nova HD, Nova Action HD, Nova Cinema
HD, Prima HD, Prima Max HD, Prima Zoom HD, Prima Cool HD, Noe
HD.
Uvedené programy si mohou uživatelé sami naladit v případě, že jejich
televizor má tuto funkci. Není pak nutné řešit žádný set-top box. Takto
nezměněny pak zůstanou programy i po přechodu na vysílání
ve formátu DVB-T2.
Jestliže televizor uvedenou funkci nemá, což se týká starších přístrojů,
je nutné set-top box dodatečně zakoupit. Pokud si však nejste jisti, týkáli se to i vašeho televizoru, můžete se nahlásit v kanceláři obecního
úřadu. Bude osloven technik, který osobně přijde a televizor sám
prověří.
Do konce března 2020 je nutné podepsat nové smlouvy se všemi
uživateli kabelové televize, které budou připraveny k podpisu
v kanceláři OÚ (smlouvy bude možné podepsat současně s platbami za
odpady a stočné od 27. 1. 2020).
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8. Veřejné zasedání ZO se konalo 23. 10. 2019 s tímto programem:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) rozpočtové opatření
3) výběr firmy na vybudování topení
4) schválení smlouvy o dílo
5) schválení Darovací smlouvy s Nemocnicí Kyjov
6) inventarizace
7) schválení Darovací smlouvy s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
8) schválení Smlouvy o dodávce vody s VaK Hodonín
9) schválení Smlouvy o zřízení břemene s VaK Hodonín
10) schválení Směrnice pro práci s osobními údaji
11) schválení záměru č. 2/2019
12) různé
13) diskuze, závěr
9. Veřejné zasedání ZO se konalo 17. 12. 2019 s tímto programem:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) rozpočtové opatření
3) schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
4) schválení odměn zastupitelů
5) žádost MS Habřina
6) schválení Dodatku s Jednotou, SD Hodonín
7) schválení Smlouvy na zimní údržbu
8) schválení obecně závazné vyhlášky - psi
9) schválení Smlouvy o rozvodu kabelové televize
10) schválení Smlouvy o likvidaci použitých rostlinných olejů a tuků
11) schválení Smlouvy o smlouvě budoucí E-ON
12) různé
13) diskuze, závěr
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Ještě Vám teče voda z vodovodu?
Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás
ví, jak moc je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha
lidí stojí jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho
blízkosti. Otočíte-li doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde
se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je
vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem,
a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde
máme úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším
zdrojem jsou prameniště podzemní vody na území Moravského Písku
a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400 litrů/sec.
Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní
síť v délce 1 130 km a přes více než 40 000 přípojek dostává pitná voda
až k Vám – 150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby
štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení nebo
znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda z Koryčan
a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody.
Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů
a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici
za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý příští rok!
„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková, senátorka za Hodonínsko
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Co nás čeká v I. čtvrtletí roku 2020
05.01.2020

Tříkrálová sbírka

18.01.2020

Maškarní ples

15.02.2020

Košt piva

21.03.2020

Velikonoční tvořivá dílna

Jednota SD Ostrovánky děkuje všem svým zákazníkům za přízeň
a podporu naší prodejny v roce 2019 a chce vám všem popřát
do nového roku 2020 hlavně pevné zdraví, hromadu štěstí a spoustu
lásky. Za Vaši prodejnu COOP Marcela Vojtová a Táňa Nováková.
Obec Ostrovánky děkuje Jarmile Dlouhé a Veronice Budské
za celoroční práci s dětmi v naší obci.
Dále děkuje Pavlovi Koutnému, Honzovi Sedláčkovi a Radkovi
Červíkovi za pořádání společenských a sportovních akcí v obci.
Poděkování patří také manželům Jedovnickým za darování vánočního
stromu ze své zahrady.

Přejeme Vám v novém roce hlavně pevné
zdraví, pohodu a spoustu radosti.
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