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Jaro 2020
Vydává obec Ostrovánky, XVIII. ročník, č. I.
…………………………………………………………………………
Společenská kronika
Paní Anna Rýznerová oslavila v měsíci březnu významné životní
jubileum 90 let. Ještě jednou přejeme pevné zdraví, dlouhá léta a radost
z vnoučat a pravnoučat.
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Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka se konala v naší obci v neděli 5. 1. 2020 od 13.00 h.
Dvě skupiny koledníků vykoledovaly 10 178 Kč. Děkujeme všem
koledníkům a ostatním, kteří se nějakým způsobem podíleli na této,
letos již deváté, podařené akci v Ostrovánkách.
Nebudu zde nyní popisovat účel a cíl této sbírky, kterou považuji
za dostatečně známou. Zmíním se však o nápisu K + M + B 2020, který
píšeme na dveře domů. Nejpravděpodobněji je to zkratka Kristova
požehnání pro naše domovy. Kašpar – je jméno aramejského nebo
perského původu a přináší myrhu, která sloužila k balzamování a jako
lék. Je černý a nejmladší. Melichar – je jméno hebrejského původu
a vykládá se jako Král světla. Přináší zlato a je nejstarší. Baltazar – je
mužské jméno babylonského původu a vykládá se jako Bůh ať
ochraňuje Krále. Přináší kadidlo, které se užívá při obřadech, vytváří
očistnou, klidnou a povznesenou atmosféru, spojuje fyzický a duchovní
svět. Tři králové nepátrali po králi světském. Pro svou Bohem danou
moudrost přišli. Přišli z východu, aby uctili Boha a jeho vůli spasit svět.
František Jedovnický
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Maškarní ples
Patnáct let. Ano, v letošním roce jsme zažili již 15. ročník veselého
Maškarního plesu pro děti i dospělé, který se za ty roky stal již
očekávanou událostí v naší obci.
Tradičně jsme se všichni sešli třetí lednovou sobotu, tentokrát tedy
18. 1. 2020, kdy jsme celé odpoledne se svými dětmi zažili skvělou
zábavu plnou her, soutěží, záludných pohádkových otázek, ale
i veselých podmořských tanečků. Proč podmořských? Protože nás
celým odpolednem provázela Malá mořská víla Ariel v podání Karolíny
Zapletalové a její princ Filip v podání Vlastimila Závodského. Naším
DJ se pro letošní rok stal Libor Novák ml., kterému patří velké
poděkování za skvělou hudbu. Nakonec došlo na hodnocení těch
nejkrásnějších masek, nutno ale říci, že žádné dítě neodešlo s prázdnou.
Vyhodnoceno bylo šest nejlepších kostýmů, jež byly oceněny dalšími
odměnami, a první místo pak dortem o který se naši výherci se všemi
zúčastněnými spravedlivě podělili. Po odmaskování našich ratolestí
přišel čas na dospěláky, a tak se všichni v dobré náladě nasoukali do
kostýmů a opět se sešli, aby si užili večer plný zábavy, tentokrát v rytmu
hudby od osvědčeného dua Vávra a Ventrča. Myslím, že po loňském
útlumu se všichni radovali z velkého množství masek, jež se letos sešli.
Po odmaskování nás čekala tradiční tombola s překrásnými cenami.
Poté už jen do noci přetrvávala skvělá zábava. Na závěr ještě nutno
poděkovat veškerým sponzorům za jejich dary do tomboly, kterými
potěšili mladší i starší účastníky. Dále patří poděkování všem, kdo se
podíleli na organizaci nejen celého letošního ročníku, ale i na organizaci
všech patnácti let. Proto doufám, že za nějakou dobu budeme slavit
další krásné výročí téhle akce.
Vlastimil Závodský
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Košt piva
Dne 15. 2. 2020 se uskutečnil v Ostrovánkách v kulturním domě
2. ročník koštu piva. K ochutnávce bylo 5 vzorků piva. Tímto bych
chtěl poděkovat všem, kteří pomohli s organizací koštu.
Honza Sedláček
Tvořivá dílna
V roce 2020 jsme se s dětmi sešli na Tvořivé dílně pouze 2x v lednu
a v únoru. V lednu jsme tvořili lapače snů. Děti vytvořily krásné lapače
z látek, stužek, korálů, větviček, mušliček a dalšího materiálu, který byl
pro ně k tomuto účelu připraven. Vznikly krásné a originální lapače,
které mnohdy sloužily i jako dárek pro kamarády nebo pro někoho
z rodiny.
V únoru děti vyráběly vázy nebo stojánky na tužky z plechovek, které
zdobily washi páskami a papírovými stuhami. Práce s nimi byla
jednoduchá a rychlá, takže si zvládly nazdobit bambulkami
a skleněnými korálky větvičky, které si odnášely domů v nazdobených
vázičkách.
V realizaci dalších Tvořivých dílen nám bohužel zabránila pandemie
koronaviru a z ní plynoucí omezení. Až tato opatření skončí a bude
možné znovu se scházet, budeme ve Tvořivých dílnách samozřejmě
pokračovat. Budeme tvořit obrazy akrylovými barvami na malířské
plátno a staré LP desky. Dále nás čeká výroba svíček a mýdel. Zkusíme
si práci se sádrou a transparentním gelem. Na toto a mnohem více
se mohou děti těšit, až se zase společně sejdeme ke tvoření.
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V plánu máme realizaci dílen pro veřejnost – pro všechny věkové
kategorie. Budeme rádi, když se vás zapojí co nejvíc, aby to naše
společné tvoření stálo za to.
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Sbor dobrovolných hasičů Ostrovánky
V sobotu 18. 1. 2020 jsme uspořádali spolu s obcí Maškarní ples
pro děti a dospělé, viz článek Vlastimila Závodského. Poděkování patří
všem sponzorům, kteří jakkoliv přispěli do tomboly.
V sobotu 1. 2. 2020 se na hasičské zbrojnici v Lovčicích konala schůze
3. okrsku, kde byly mimo jiné vyhodnoceny celkové výsledky za rok
2019, náš sbor se umístil na pěkném 3. místě. Celkově vyhrálo družstvo
ze Strážovic. Za SDH Ostrovánky byli přítomni Pavel Koutný, Radek
Dlouhý, Josef Koutný, ml. a František Svoboda. Dále proběhly volby
do 3. okrsku, kde byl zvolen i na další období Josef Koutný, ml. jako
hospodář 3. okrsku. Taktéž byli vyhodnoceni někteří bývalí i současní
funkcionáři, kteří obdrželi pamětní medaile. Za SDH Ostrovánky byl
oceněn Josef Koutný, ml.
Nadále pokračují brigády na hasičské zbrojnici, kde v současnosti
děláme malířské práce v místnostech, pokračují zednické práce
a příprava na obkladačskou práci. V sobotu 14. 3. 2020 náš sbor SDH
Ostrovánky uspořádal sběr železného šrotu po vsi, také byl sesbírán
elektroodpad, tzv. „Elekrowin - recyklujte s hasiči“, kde je náš sbor
zaregistrován jako jeden z mála z našeho okresu. Získané peníze budou
použity na opravu hasičské zbrojnice.
Pavel Koutný, starosta SDH
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INFORMACE PRO OBČANY
Milí spoluobčané,
na začátek bychom vám všem chtěli poděkovat za vaši zodpovědnost
v této nelehké době a za dodržování různých nařízení a zákazů. Určitě
pro vás není jednoduché sledovat neustálé změny. Dále bychom chtěli
poděkovat Ing. Františku Zapletalovi, který zajistil pro všechny
občany obce první zásobení rouškami. A také paní Marii
Matějíčkové, která i nadále bude šít roušky dle potřeby.
Roušek je a bude dostatek, roušky jsou zdarma a k dispozici jsou
v obchodě.
Obci se podařilo zajistit kapesní dezinfekce alespoň pro starší občany
a pan František Zapletal dodal dezinfekci pro každou domácnost naší
obce. V případě vypotřebování je možné nechat si dezinfekci opětovně
dolít na Hájence u pana Zapletala nebo na obecním úřadě.
Taktéž bychom chtěli poděkovat slečně Haně Damborské za ochotu
a pomoc při předepisování a vyzvedávání léků na poliklinice
v Kyjově. V případě potřeby je možné se obracet přímo na ni.
Pokud by měl někdo ze starších občanů zájem o nakupování, je možné
se přihlásit na tel. 518 618 023 v dopoledních hodinách.
Dále oznamujeme:
• seniorům se doporučuje nevycházet ze svých domovů, případně se
vyhýbat místům s větší koncentrací lidí
• v případě zdravotních problémů konzultujte svůj stav nejdříve
telefonicky se svým lékařem
• dodržujte zásady správné hygieny rukou
• ven vycházejte pouze s rouškou
• dodržujte rozestupy minimálně 2 m
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• v obchodě upřednostňujte platbu kartou
• vjezd přímo do areálu nemocnice není povolen, parkování je
na parkovišti pro pacienty zdarma, každý bude při vstupu do areálu
podroben měření teploty a krátké anamnéze
• likvidace roušek v domácnostech - roušku zabalte do plastového
sáčku a následně dejte do odpadového sáčku s ostatním domácím
odpadem
• plátěné roušky se doporučuje vyvařit a následně po uschnutí
vyžehlit
• veškeré
informace
pro
veřejnost
jsou
uváděny
na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
• v případě příznaků na COVID-19 (vysoká teplota, bolest kloubů,
zimnice, kašel...) nevycházejte ze svých domovů, ale informujte
telefonicky svého lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici
773 768 994
Do odvolání:
• veškeré kulturní akce jsou zrušeny
• mše svaté jsou zrušeny
• místní knihovna je uzavřena
• obchod se smíšeným zbožím má zkrácenou otevírací dobu, a to
odpoledne pouze do 16,00 hod. a v sobotu do 10,00 hod.
• momentálně se žádné časové vymezení prodejní doby extra pro
seniory našeho obchodu netýká
• obecní úřad je pro veřejnost otevřen v pondělí 8,00 - 11,00 hod.
a ve středu 14,00 - 17,00 hod.
• pošta Partner Bukovany je otevřená, pouze ve čtvrtek má
zkrácenou otevírací dobu do 16,00 hod.

9
Zpravodaj obce Ostrovánky/jaro 2020

• česká pošta udělá vše, aby důchody byly ve všech případech
doručovány
• směsný komunální odpad bude odvážen pouze z odpadových
nádob, tj popelnic, pytle u popelnic nebudou odváženy
• toto opatření se netýká bioodpadu - k nádobě na bioodpad je
možné umístit max. 3-4 pytle
Po dobu nouzových opatření bude viset státní vlajka jako projev
souznění s občany.
Na závěr bychom vám chtěli popřát pevné zdraví a hodně sil
ke zdárnému zvládnutí této situace.
Velikonoční otevírací doba Jednoty v Ostrovánkách:
Pátek
10. 4. 2020
6.00-10.00 h
Sobota 11. 4. 2020
6.00-10.00 h
Pondělí 13. 4. 2020
zavřeno
10. Veřejné zasedání ZO se konalo 11. 3. 2020 s tímto programem:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) žádost SDH Ostrovánky
3) schválení rozpočtu na rok 2020
4) schválení střednědobého výhledu na léta 2021-2022
5) schválení Smlouvy o fin. daru
6) schválení Smlouvy o poskytnutí veřejné fin. podpory SDH
7) vyhodnocení inventarizace
8) schválení Smlouvy na výpomoci při provádění údržby veřejné zeleně
9) žádosti občanů
10)
schválení Smlouvy o pachtu
11)
schválení zápisů do kroniky za rok 2019
12)
schválení plné moci
13)
schválení kupní smlouvy
14)
různé
15)
diskuze, závěr
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Co nás čeká ve II. čtvrtletí roku 2020
Veškeré akce jsou do odvolání zrušeny. V případě uvolnění režimu
budete včas informováni.
PODĚKOVANÍ
Za obec Ostrovánky děkujeme všem koledníkům (Martina
Záhumenská, Michaela Jedovnická, Anežka Budská, Karel, Lukáš a
Tomáš Jedovnický) a vedoucím skupinek Ing. Františku Jedovnickému
a Karlu Jedovnickému, ml. v Tříkrálové sbírce 2020.
Poděkování patří také paní Zdence Novákové, která se pečlivě stará
o naši kapli sv. Václava. Přispěla také k propůjčení putovní sochy
Panny Marie Fatimské naší obci.
Další poděkování patří naší mládeži Vlastimilu Závodskému, Liborovi
Novákovi ml. a Karolíně Zapletalové za perfektní provedení programu
na dětském karnevalu.
Taktéž děkujeme paní Janě Lihanové za vedení cvičení pro veřejnost.
Velký dík patří samozřejmě našim paním prodavačkám Marcele
Vojtové a Taťáně Novákové, které jsou i v těchto velmi náročných
dnech vždy ochotné.
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Přejeme Vám i v této těžké době
poklidné prožití
Velikonočních svátků.
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