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Vážení spoluobčané,
posunuli jsme se v čase z posledního podzimního čísla Zpravodaje
do zimy. Bohužel se ale neposunul vývoj koronavirové situace
k lepšímu. Stále přetrvává komplikovaný, nepříliš optimistický a často
i nepřehledný stav v celé naší republice.
Ani zastupitelům naší obce se problémy nevyhnuly, a tak dne
14. 12. 2020 rezignovala na funkci ze zdravotních důvodů dosavadní
starostka Marie Závodská. Na její místo byl zastupiteli následně zvolen
pan Miroslav Dlouhý, nyní tedy současný starosta obce Ostrovánky.
Věřme, že po zavedení očkování a dalších souběžných opatření
se situace ve společnosti začne zklidňovat a my si při vydávání jarního
čísla budeme už moci konečně oddechnout, že toto nelehké životní
období je nadobro za námi.
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Státní svátek
Ve středu 28. října jsme si připomněli 102. výročí vzniku samostatného
československého státu. Paní místostarostka položila v tento den
k památníku symbolickou kytici, opět pouze v rámci nastavených
možných opatřeních.
Balíčky pro seniory
Představitelé obce mysleli v předvánočním čase také na své starší
spoluobčany. V průběhu uplynulého roku 2020 nebylo možné
uskutečnit téměř žádnou společenskou akci a občané se setkávali
minimálně. Proto jako povzbuzení a připomínka toho, že ani v tomto
období nejsou naši starší spoluobčané úplně sami, byl každý senior
osobně obdarován symbolickým balíčkem.
On -line Tvořivé dílny nejen pro děti
Dne 15. 11. 2020 úspěšně odstartovaly online tvořivé dílny, jež vznikly
jako projekt pro online setkávání a tvoření v téhle těžké covidové době.
Dílny se odehrávají v aplikaci Facebook v soukromé skupině, kam
se mohou lidé volně přihlásit. Každou neděli tam pak pravidelně vedu
živé vysílání, v němž vyrábíme dekorace, na které se všichni včas
dokážou materiálně připravit. Již teď, po necelých dvou měsících, má
skupina s tvořením obrovský ohlas a má již přes 50 členů. Dobré je ještě
dodat to, že skupina díky tvoření může propojit nejen Ostrovánky
a jejich okolí, ale celou Českou republiku, ne-li celý online svět. Touhle
cestou chci poděkovat Terce Uhýrkové a Karolíně Zapletalové, které
si pravidelně zvu na vyrábění, a které překrásně rozjasní atmosféru
našeho tvoření. :)
Už teď se moc těším na další pokračování v novém roce, takže pokud
s námi ještě netvoříte, tak se neváhejte zapojit.
Vlastimil Závodský
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Zvoničková vnoučata
Projekt, který je inspirovaný známým českým vánočním projektem
„Ježíškova vnoučata“ (v něm jde o obdarování či rozveselení starších
občanů naší republiky).
V Ostrovánkách máme překrásnou zvoničku, proto "Zvoničková
vnoučata".
Pan František Zapletal se tak před Vánoci rozhodl potěšit všechny starší
občany v naší obci a obdarovat je zabijačkovými specialitami
a sladkostmi. Doufáme tak, že všichni obdarovaní byli potěšeni v téhle
nelehké době. Ještě jednou tak chceme popřát pevné zdraví a nervy.
Ať jsme silní a společně všechno zvládneme.
Vlastimil Závodský
Poničení kaple Panny Marie
Dne 17. 11. 2020 vandal poničil kapli Panny Marie v Ostrovánkách.
Tato kaple je chráněná kulturní památka z roku 1882. Její poškození
bylo odhadnuto na 35 tisíc korun, byly zde vyražené vstupní dveře,
rozbitý skleněný oltář a sošky společně s obrazem byly pohozené
venku.
Policie ČR uvedla: „Pachatel čelí podezření z poškození cizí věci
a výtržnictví, za což mu hrozí dvouletý trest odnětí svobody.“ Podle
Trestního zákoníku 40/2009 Sb., § 228, HLAVA DRUHÁ – ČÁST V.
Terezie Uhýrková
Děkujeme Terezce Uhýrkové, studentce policejní školy v Holešově,
za pomoc při objasňování případu a panu Zapletalovi za rychlé zajištění
zabezpečení kapličky.
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Z historie kaple
Kaple Panny Marie v Ostrovánkách pochází z roku 1882. Od roku 2004
je památkově chráněna a jako kulturní památka zapsána v Ústředním
seznamu kulturních památek. V roce 2006 proběhla významná obnova,
při níž byly odstraněny nevhodné zásahy z dřívějších dob a dle
historické fotografie navrácen původní vzhled kaple. Roku 2019
proběhla poslední obnova, při níž došlo k opravě poškozených částí.
Rok na to získala naše obec Čestné uznání za účast v soutěži „Nejlépe
opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019“.
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Zimní příroda kolem nás
V poslední době jsme okolnostmi nuceni vymýšlet “náhradní program”
pro sebe i své ratolesti. Hledáme způsoby, jak nepromarnit všechen ten
čas, kterého se nám v rámci různých vládních omezení a nařízení
až nechtěně najednou dostává.
A právě tehdy si možná teprve uvědomíme, jak skvělé je, že možnost
chodit do přírody máme zatím neomezenou. A určitě je kam se vydat.
Vždyť jen v našem nejbližším okolí se nabízí spousty krásných míst
k návštěvám či procházkám. A tak přikládáme, třeba jako motivaci
pro ty z vás, kteří zatím kouzlu zimní přírody nepodlehli, pár fotografií
z blízkého okolí Ostrovánek. Můžete si zkusit tipnout, ze kterých míst
jsou pořízeny. Nebo se můžete vydat tato místa sami najít. Či objevit
jiná, která stojí za shlédnutí. A třeba je také zdokumentovat a přispět
pěknou fotkou z okolní přírody do příštího vydání Zpravodaje.
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INFORMACE PRO OBČANY
• V naší obci bylo rozmístěno nové dopravní značení.
• Poplatky na rok 2021 se budou vybírat v kanceláři OÚ
od 18. 1. 2021:
- za odpady 550 Kč / osoba
- za stočné 150 Kč / osoba
- za psa 50 Kč a za každého dalšího psa 75 Kč.
Občané mají možnost uhradit poplatky také bezhotovostní platbou
na účet obce (viz webové stránky). Jako variabilní symbol uveďte číslo
domu. Známky na popelnice si po uhrazení vyzvedněte v kanceláři OÚ.
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Tříkrálová sbírka v Ostrovánkách
Letos z důvodu koronavirové situace bude sbírka probíhat jinak, než
tomu bylo v minulých letech. Přestože koledníci nebudou obcházet
jednotlivé domácnosti, občané budou moci do tříkrálové pokladničky
přispět. Pokladnička je umístěna dle úředních hodin v kanceláři OÚ
ve dnech od 11. 1. do 22. 1. 2021.
Každý, kdo cítí s potřebnými, tak může osobně přispět peněžním darem.

AKCE PRO ROK 2021
Kultura:
Co se týká kulturních akcí, není v současné době možné předvídat další
vývoj situace. K plánování a realizaci kulturních akcí bude docházet
v souladu s postupným rozvolňováním zavedených opatření.
Občané budou o všech akcích vždy s předstihem a včas informováni
(rozhlasem, na vývěsce OÚ, kabelovou televizí či v dalších číslech
Zpravodaje).
Plánované mimokulturní aktivity pro rok 2021:
• pokračování v budování soustavy tůní v okolí Sobůlského potoka
• obnova zaniklých polních cest – směrem na Bukovany, Sobůlky
• pokračování ve výsadbě ovocných stromů po celé obci i v blízkém
okolí
• dokončení přístupové cesty k nově postaveným domům
„Pod Hájenkou“
• vybudování přístupové cesty pro pěší k místnímu hřbitovu
• podpora zeleně, a tedy i omezování sečení v celém katastru obce
7
Zpravodaj obce Ostrovánky/zima 2020

Všem spoluobčanům
přeji hlavně pevné zdraví, vše ostatní
se stává v této době naprosto
nepodstatným…
Miroslav Dlouhý, starosta obce
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