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Jaro - léto 2021
Vydává obec Ostrovánky, XIX. ročník
…………………………………………………………………………
Společenská kronika
V měsíci červenci oslavil pan Jindřich Bílíček významné životní
jubileum 80 let. Pan starosta předal jubilantovi dárkový balíček a popřál
hlavně pevné zdraví, pohodu a spoustu optimismu do dalších let.
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Letošní tříkrálová sbírka s obchůzkou koledníků se vzhledem
ke covidovým opatřením nekonala, ale občané měli možnost přispět do
kasičky v kanceláři obecního úřadu. I přes tato omezení se vybrala
úctyhodná částka 11.145 Kč, za kterou Charita všem děkuje.
Přesun obchodu Jednota
Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám původního obchodu, zejména
v době rozličných omezení (stísněné prostory, zákazníci čekající venku
na dešti), oslovil starosta obce v průběhu měsíce ledna vedení Jednoty
s návrhem přesunutí stávajícího obchodu do nevyužité budovy
bývalého pohostinství. Návrh byl schválen, avšak podmíněn stavebními
úpravami. Díky velkému nasazení všech se to podařilo ve velmi krátké
době a už 26. února 2021 byl obchod v Ostrovánkách slavnostně
otevřen v opravených a znatelně větších prostorách. Nakupování v naší
obci je nyní mnohem příjemnější a sortiment zboží podstatně rozšířen.
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Dětský den
V sobotu 5. června se na Trávníku konal Dětský den v pohádkovém
stylu Ledového království. Místní i přespolní děti se i s rodinami sešly
na dětském hřišti a po dlouhé době se tak měly možnost setkat. Nejen
nejmenší, ale i starší děti celé odpoledne soutěžily v tematických
disciplínách, ať už fyzických či vědomostních.
Celé hravé odpoledne provázela nejdůležitější soutěž, a to záchrana
Olafa z Ledového království. Všichni zúčastnění tak nakonec získali
krásné odměny a hračky pro letní vyžití.
V druhé polovině horkého dne jsme mohli zažít hasičský útok, který
předvedl SDH Ostrovánky. Všichni jsme se tak mohli nechat osvěžit
vodou a ještě svézt v hasičském autě.
Průběžně si také naši nejmenší mohli nechat namalovat krásné masky
na obličej od šikovné Lucinky Dlouhé. Na závěr všechny čekal táborák
a nejlepší občerstvení ze všech - a to špekáčky, po kterých se hned slehla
zem.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným a především ostrovské chase,
která zorganizovala celé odpoledne dohromady.
Vlastimil Závodský

3
Zpravodaj obce Ostrovánky / Jaro - léto 2021

Vítání občánků
V měsíci červnu bylo konečně umožněno přivítat nově narozené
občánky Ostrovánek. Jednalo se o Apolenu Švorbovou a Stellu
Damborskou. Obě děvčátka slavnostně přivítal pan starosta spolu s paní
Slavíkovou a místní děti doplnily obřad básničkami a zpěvem.
Nezbývá než popřát rodičům, ať jim jejich děti přináší spousty radosti
do života.

Setkání občanů na Trávníku
Dne 3. července se uskutečnila velmi podařená akce, jejímž cílem bylo
konečně spojit a pobavit občany po náročném covidovém období plném
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různých omezení. O zábavu se s nadšením postaral vynikající hudebník
pan Jan Meisl. Ten dokázal svůj neomezený hudební rozptyl při hře
na harmoniku a zpěvu od písní lidových a dechovkových přes písničky
táborákové, moderní až po náročnější skladby jako je Cikánský čardáš.
Každý měl možnost dát si vynikající opékané maso, které věnoval
p. Zapletal a už tradičně skvěle připravil Radim Brančík. Pivo a nealko
nápoje zajistila pro všechny zúčastněné obec. Osvědčilo se také využití
nově zrekonstruovaných záchodů v budově bývalého pohostinství.
Počasí setkání přálo, takže se tančilo, zpívalo a besedovalo do pozdních
večerních hodin.
Věřme, že už se takováto vzájemná setkávání opět stanou běžnou
součástí našich životů.
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Trojboj
V sobotu 17. 7. ve větrném počasí uspořádali sportovci tradiční Trojboj,
který se skládá z volejbalu, nohejbalu a stolního tenisu. Ten se letos
poprvé odehrál kvůli větru na kulturním domě. Letošní ročník byl
rekordní, celkem se prezentovalo 8 týmů. Vítězem se stal tým s názvem
Senioři, který byl i nejstarší, ale ukázal všem, že ještě opravdu umí.
Pro první tři týmy obec věnovala hodnotné dárkové balíčky. Všem
děkujeme za účast a doufáme, že do příštího ročníku se zapojí více
mládeže domácí i okolní. Sportu zdar!
Pavel Koutný
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Oprava kapličky
Jak jsme vás informovali v minulém zpravodaji, došlo na podzim
k poničení kaple Panny Marie. Jelikož se jedná o chráněnou kulturní
památku, byla její oprava poměrně zdlouhavá a náročná, tak aby bylo
vyhověno všem daným předpisům a zákonům. Nyní je již kaplička
uvedena do původního stavu. Věřme, že už nepřitáhne pozornost
vandalů a výtržníků, ale poskytne pouze pokojné místo k zamyšlení
a oddechu.

Sbor dobrovolných hasičů – soutěže 2021
Dne 7. července 2021 se konala 1. letošní soutěž v požárním útoku
3. okrsku. Ta byla věnována na památku zesnulému bratru hasiči panu
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Richardu Jurůtkovi z Věteřova. Vítězem soutěže se stalo domácí
družstvo SDH Věteřov, před SDH Strážovice. Družstvo SDH
Ostrovánky se umístilo na 4. místě. 17. července se uskutečnila další
soutěž v Lovčicích, které jsme se bohužel nezúčastnili.
V sobotu 7. srpna se v Ostrovánkách na Trávníku za účasti 6 družstev
konala další soutěž. V úvodu předal starosta SDH okresu Miroslav
Kuchař našemu dlouholetému členu panu Jindřichu Bílíčkovi medaili
Za zásluhy a u příležitosti životního jubilea předali drobné dárky také
hasiči z Ostrovánek.
Výsledky soutěže: 1. místo SDH Čeložnice
2. místo SDH Milotice
3. místo SDH Věteřov
4. místo SDH Ostrovánky
5. místo SDH Strážovice
6. místo SDH Lovčice
V sobotu 21. srpna jsme na fotbalovém hřišti ve Strážovicích skončili
na pěkném třetím místě. Celkem se zúčastnilo šest družstev, nejen
z našeho okresu.
Poslední letošní soutěž se bude konat 18. září v Želeticích od 20.00 hod.
Pavel Koutný, starosta SDH Ostrovánky

Sbor dobrovolných hasičů – nový vůz
V loňském roce od obce Mutěnice zakoupila naše obec pro jednotku
SDH Ostrovánky hasičské auto Karosa CAS K 25 - L 101. Vůz veze
kromě výstroje také 2.500 l vody. Kabina je určena pro přepravu
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až devíti členů posádky. Náš hasičský sbor má v současné době
deset členů.
Na autě byly provedeny polepy obecního a hasičského znaku.
V podzimních měsících ještě proběhne oprava spodních plechů
na nástavbě vozu.
Protože není dokončena garáž a cesta k hasičské zbrojnici je také
ve výstavbě, není zatím hasičský vůz dán do výjezdu.
Josef Koutný, velitel SDH Ostrovánky
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Den otevřených dveří knihovny a tvořivá dílna pro děti
Ve čtvrtek 12. 8. 2021 se v místní knihovně a v prostorách kulturního
domu v Ostrovánkách uskutečnila akce Den otevřených dveří knihovny
spojená s tvořivou dílnou. Děti měly možnost si prohlédnout knihy,
které si v místní knihovně mohou vypůjčit. Dále pro ně byla připravena
celá řada soutěží, malování na kamínky, občerstvení a odměny
za splnění úkolů. Pro menší děti bylo připraveno kreslení s tématikou
oblíbené knihy a házení míčky. Starší děti kreslily na kamínky a plnily
úkoly na téma návrat do školy – doplňovačky slov, křížovky, atd.
Tímto děkuji za spolupráci s přípravou soutěží a celé akce paní
místostarostce Ing. Blance Červíkové a zástupkyni místní kulturní
komise paní Veronice Budské.
Ing. Kateřina Uhrincová, DiS., správce knihovny

Přestěhování knihovny
Díky přesunutí obchodu do větších prostor bývalého pohostinství
vznikla na budově obecního úřadu nevyužitá místnost, která již kdysi
dříve sloužila jako knihovna. Po nezbytných drobných úpravách
a opravách sem byla knihovna tedy opět přestěhována.
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Původní prostory knihovny na kulturním domě mohou být znovu
využívány při různých společenských akcích k rozšíření sálu. Dále
bude tato místnost využívána při nepříznivém počasí jako zázemí
k různým aktivitám místních dětí a mládeže.

Bližší informace o místní knihovně lze dohledat také na internetových
stránkách www.knihovnaostrovanky.webk.cz
Dotace
Během poslední doby došlo ke schválení většiny dotací, o které obec
požádala. Je potěšující, že kraj i nám velmi malým obcím tyto finance
poskytuje a naše obec se i díky tomu může nadále rozvíjet.
Zatím se jedná o schválené dotační programy:
- na výsadbu zeleně podél obnovených cest
- na obnovu lučních porostů (u kapličky)
- na projekt k vybudování soustavy tůní
- na obnovu cesty pod Hájenkou směrem k třešňové aleji (hranice
katastrů Ostrovánky a Nechvalín)
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Zřízení travnatého pásu
Kolem polní cesty od kapličky směrem na obec Sobůlky až po konec
katastru vznikl s nulovými obecními náklady tři metry široký
zatravněný pás. Ten by měl zadržovat při prudkých dešťových srážkách
valící se vodu, která často polní cestu vymílá a ničí. Se zemědělskou
společností obhospodařující okolní pozemky se podařila domluvit
i údržba této cesty na její náklady. Žádáme proto občany, aby na cestu
nevjížděli za mokra a zbytečně ji neničili.

Dočasná cesta v ulici „Za Humny“ ( pod Hájenkou )
V ulici postupně nově vznikajících domů byla na jaře vybudována
provizorní cesta pro lepší obslužnost této lokality. Vedení obce
se podařilo dohodnout materiál i stroje k jejímu vybudování opět
za nulové náklady.
Je už také dokončen rozpracovaný projekt na vybudování nové stálé
cesty a po jednání na krajském úřadě se jeví velmi reálné, že dotace
na tuto cestu bude v dohledné době schválena.

Obnova obecních studní
Obec pozvala specializovanou firmu na zhodnocení stavu nyní
nefunkčních studní, které jsou rozmístěny různě po obci. Už nyní je
zjištěno, že vody je ve studních dostatek, byla by tedy škoda je
nevyužívat. Bude vypracován finanční rozpočet na jejich zprovoznění
a podle možností obecního rozpočtu se budou pak opravovat postupně
či všechny současně.
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Lokalita u hřbitova
Na silnici u hřbitova docházelo po přívalových deštích opakovaně
k hromadění vrstvy zemědělské půdy spláchnuté z polí. Tím vznikaly
různé kolizní situace. Nánosy bláta se pak také dostávaly až na horní
konec naší obce.
Podařilo se dohodnout se zemědělskou společností, která tyto pozemky
obhospodařuje, na zatravnění nejvíce problémové plochy. V dalším
kroku byl vytvořen suchý násep k zadržení valící se přívalové vody,
který je v současnosti už také zatravněn. Voda se tak může postupně
vsakovat do půdy a nezpůsobuje odnos ornice na silnici.
Na protější straně vedle smuteční síně bylo dále provizorně
vybudováno s nulovými obecními náklady malé parkoviště, které je
momentálně ve zkušebním provozu. Pokud se osvědčí, zváží obec
vybudování stálého parkoviště.
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Žádost
V poslední době se na různých místech naší obce - na Trávníku,
u potoka, u pomníku – každodenně povaluje velké množství
odpadků, zejména obalů od nápojů a cukrovinek. Prosíme rodiče,
aby na své děti dohlédli či je poučili, že odpadky patří do koše nebo
kontejneru, a ne na zem.
Když bude uklízet každý sám po sobě, bude uklizená celá naše
vesnice.

Pozvánka na tradiční Svatováclavské hody v Ostrovánkách
Všechny občany, ale i přespolní z blízka i z daleka, co nejsrdečněji
zveme na tradiční Svatováclavské hody, které se letos uskuteční
v rozšířené podobě.
V pátek 24. září proběhne stavění máje na Trávníku s cimbálovou
muzikou Hradisko. Pozvání přijali také obce mikroregionu Babí lom.
Tradiční setkávání obcí přímo na Babím lomu se letos nekonalo, proto
bylo umožněno přesunout setkání na naše hody.
Mužské a ženské sbory jednotlivých obcí tak vystoupí společně u nás
na Trávníku od 16.00 a podpoří místní chasu při stavění máje.
V sobotu 25. září bude obchůzka po dědině s kapelou Šardičanka.
Využijte možnosti „vyvětrat“ po dlouhé době kroje, pozvěte své rodiny
a přátele a přijďte do průvodu, ať už v kroji nebo v civilu. Není vůbec
jisté, kdy se nám zase takováto možnost bude nabízet.
Večer od 20.00 pak proběhne na místním kulturním domě taneční
zábava s kapelou Šardičanka. Těšíme se na hojnou účast místních,
přespolních i krojovaných a nezbývá než doufat, že vše se uskuteční
tak, jak jsme si se zápalem a radostí společně naplánovali.
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Plánované akce:
18. září
24. září
25. září
26. září
16. října

Sraz veteránů
Svatováclavské hody – stavění máje
Svatováclavské hody – obchůzka po dědině a hodová zábava
Svatováclavské hody – mše svatá v kapli sv. Václava
Nebezpečný odpad
Tvořivá dílna pro děti – datum bude upřesněno

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
ve dnech 8. a 9. října 2021.
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Přejeme všem spoluobčanům
hodně optimismu v blížícím se podzimu
a alespoň jednu malou radost
každý den.
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