ZPRAVODAJ
OBCE OSTROVÁNKY
Podzim - zima 2021
Vydává obec Ostrovánky, XIX. ročník
…………………………………………………………………………
Milí spoluobčané,
jsem velmi rád, že mám opět možnost Vás prostřednictvím našeho
Zpravodaje v pokračující nelehké době pozdravit a povzbudit. Nikdo
z nás určitě ani v nejmenším netušil, jak zásadním způsobem a na jak
velice dlouhou dobu se naše běžné životy promění.
O to víc si vážím toho, co kolem sebe pozoruji. Že v naší obci lidem
stále zůstává veselá mysl, optimismus, radost ze sousedského setkávání
či jen obyčejného „poklábosení“, které také dokáže v každodenních
starostech ulevit. Vidím, že lidé se k sobě navzájem i přes své těžkosti
chovají ohleduplně, s porozuměním a pokorou. Všichni jsme už
bohužel zjistili, že nedokážeme ani v nejmenším předpovědět, co nás
čeká za týden, měsíc, rok… Proto si važme i těch běžných radostí
všedního dne, dokud je stále můžeme prožívat.
Také mě těší, že jsou na druhou stranu dodržována i veškerá vládní
opatření, zákazy a různá nařízení, ač s nimi vnitřně nemusíme souhlasit.
I za toto patří Vám všem, milí Ostrovjáci, velký dík.
Miroslav Dlouhý, starosta obce
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Poprvé ve škole
Letošním jediným prvňáčkem z Ostrovánek, co poprvé vstoupil
na půdu základní školy, byl Vítek Nedvěd, který se 1. září stal žákem
základní školy v Bukovanech. Pan starosta popřál všem nováčkům
i stávajícím žákům hlavně hodně úspěchů po celou školní docházku.

Sraz veteránů 2021
Dne 18. září proběhl III. ročník srazu veteránů, který se opět konal
na Trávníku. Letos nám dělalo největší starost počasí, protože
se do poslední chvíle nevědělo, zda bude pršet, ale nakonec
se umoudřilo, a tak jsme mohli přivítat rekordní počet vystavovatelů,
a to více než 120 strojů. Letos jsme rozšířili občerstvení o grilované
maso, které si všichni velmi pochvalovali. A zároveň jsme posílili
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organizační tým, což se ukázalo jako velmi dobrý nápad vzhledem k tak
velkému počtu zúčastněných vystavovatelů a návštěvníků. Zpestřením
tohoto srazu byla účast členů Slováckého Veteran Car Clubu Uherské
Hradiště z.s., kteří ukázali své staré vzácné stroje.
Odpoledne bylo zakončené spanilou jízdou všech pojízdných strojů.
Jelo se přes Bukovany, Kyjov, Sobůlky, Věteřov, Ždánice, Lovčice,
Nechvalín a zpět do Ostrovánek.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na této akci. Jsem rád, že
se tato akce v naší obci ujala a že se pestrost vystavovaných exponátů
rozšiřuje. Je hezké vidět, jak i místní občané oprašují své stroje a hrdě
se s nimi účastní. Už teď se těšíme na příští ročník.

Radek Červík
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Svatováclavské hody a Sešlost lidu Babího lomu
V letošním roce se uskutečnily naše hody v nezvyklé podobě. Všichni
víme, jaká omezení a nejistoty se staly součástí každodenního života,
proto i otázka organizace hodů byla velmi nejistá. Rozhodnout a vzít
na sebe zodpovědnost nejen finanční, ale také za zdraví spoluobčanů,
byl velmi nelehký úkol. Navíc pokud jsme se dozvídali z jiných vesnic,
že třeba kvůli nemoci či karanténě nemohla přijet tu cimbálová muzika,
jinde dokonce celá dechová kapela, nebo hrozilo onemocnění
pěveckých sborů, cukrářek pečící objednané koláčky, pořadatelů…
Nejistota byla opravdu veliká.
Po dlouhém zvážení všech rizik a hlavně kvůli odezvě občanů, kteří
se velmi přimlouvali za to, aby hody alespoň v nějaké podobě proběhly,
si pan starosta vzal tuto zodpovědnost osobně na svá bedra. Dnes už
víme, že to bylo dobré rozhodnutí. (I když ještě týden předem tomu
úplně vše nenasvědčovalo a samozřejmě se objevily nečekané
komplikace). Hody proběhly s velkou návštěvností, nadšením
a zápalem a ku spokojenosti – alespoň takto částečné – všech
zúčastněných.
Již o týden dříve se jako vždy musela připravit hodová mája. Protože
v našem okolí už nejsou kvůli kůrovcové kalamitě žádné vzrostlé
smrky, bylo nutné sehnat a dopravit dostatečně velký smrk
ze vzdálenějšího místa. Až z Pelhřimova k nám jeden takový dorazil
a byl uložen v Bukovanech v areálu pily. Následně bylo nutné využít
dvou párů koní. Jeden vůz převážel pelhřimovský smrk – tedy kmen
máje - a druhé spřežení se postaralo o dopravení vhodného vršku
pro máj z okolního lesa. Místní mládež pak májku nazdobila. Velké
poděkování patří všem spoluobčanům, kteří se podíleli na těchto
přípravách, a samozřejmě majiteli spřežení panu P. Horáčkovi
z Bukovan a panu R. Kašnému z Nechvalína za zajištění dalšího páru
koní.
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Na hodový pátek za pomoci
pěveckých sborů z mikroregionu
Babí lom byla májka postavena.
Sešlost lidí našeho mikroregionu
byla opravdu veliká. Zpívalo se,
koštovalo
a
veselilo
téměř
do ranních hodin.
Nelze nezmínit také vzácnou
návštěvu z Prahy, která přijela
na pozvání pana starosty. Byla jí
výkonná ředitelka Svazu měst
a obcí Mgr. Radka Vladyková. Ta
s nadšením a za asistence paní
Z. Slepánkové dokonce oblekla
parádní ostrovský kroj a vyjádřila
tím úctu a respekt k našim tradicím. Velmi si vážíme toho, že i lidé
v takto vysokých pozicích si dokáží najít čas a chuť k poznávání tradic
i těch nejmenších obcí.
S obavami jsme po úspěšném pátečním veselí čekali, zda dorazí také
DH Šardičanka v kompletním složení. Naštěstí k žádným dalším
komplikacím nedošlo a sobotní obchůzka po dědině proběhla za hojné
účasti místních i přespolních. Za skvělého vyhrávání, zpěvu
i občasného tance se podařilo vybrat bezkonkurenční částku 13.137 Kč.
Všem dárcům velmi děkujeme.
Večerní zábava na místním KD měla nejvyšší účast za posledních
několik let. Vyplatilo se včasné přestěhování knihovny. Mohl se tak
rozšířit prostor sálu pro nekončící řadu stále příchozích hodovníků.
Platících civilních osob bylo celkem 129. Navíc někteří účastníci
průvodu vydrželi a přišli i na večerní zábavu v kroji. Zde se sluší velmi
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poděkovat děvčatům a chlapcům z Nechvalína, kteří po oba dny hrdě
nosili své krásné kroje a postarali se tak o rozšíření krojové pestrosti
a barevnosti naší obce.
Poděkování patří také všem, co se na přípravách hodů podíleli, a to i bez
záruky, zda se letošní hody vůbec uskuteční. A samozřejmě našim
hasičům za přípravu a zajištění pátečního i sobotního výčepu.
Nezbývá než doufat, že alespoň v takovéto podobě nám bude umožněno
veselit se i příští rok. Nejlépe kdyby už žádná omezení nebyla nutná,
naše Svatováclavské hody by proběhly se vší parádou, jak se sluší
a patří, a třeba ještě i s větším počtem krojovaných Ostrovjáků.
Držme si palce, že to vyjde.
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Malování a stěhování na KD
Jak občané ví, došlo k přestěhování obecní knihovny zpět do nově
zrekonstruované místnosti po bývalém obchodě. Současně s tím, tak
aby vše bylo hotovo do Svatováclavských hodů, byly i nově
vymalovány přední místnosti kulturního domu a také opraveno
osvětlení ve vstupní hale.

Kulturní kronika
V měsíci říjnu se dožila
krásných 80 let paní Marie
Rieszová. Zástupci obce
přišli oslavenkyni osobně
pogratulovat,
předat
dárkový balíček a popřát
hlavně hodně zdraví, štěstí
a pohody do dalších let.
V dalším měsíci listopadu
se významného jubilea 85
let dožila také paní Marie
Slepánková. Pan starosta
jubilantku navštívil v Domě
pokojného stáří, za celou
obec jí pogratuloval, předal
dárkový balíček a popřál
hodně spokojenosti a zdraví.
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Vítání nových občánků
Začátkem října byly mezi nové občany Ostrovánek přivítány Nina
Benešová, Marie Damborská a Ilona Smoláková. Trojici děvčátek spolu
s jejich rodiči slavnostně přivítal pan starosta a místní děti doplnily
obřad básničkami a zpěvem. Na závěr malé slavnosti došlo na společné
fotografování.

Den vzniku samostatného Československa
Dne 28. října u příležitosti 103 let od vzniku samostatné republiky
položili zástupci obce kytici k památníku obětem I. a II. světové války
a vyjádřili tak úctu k historii naší republiky.
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Realizace remízů u kapličky a pod Bukovanským mlýnem
V podzimních měsících došlo v našem katastru k vytvoření a osázení
nových přírodních ploch, tzv. krajinné zeleně mezi obcemi. Firma, která
vyhrála výběrové řízení, vytvořila podle požadavků remízy, jež slouží
zejména okolní zvěři a květeně. Vzniká možnost velmi příjemných
procházek okolní krajinou a dochází k postupnému plánovanému
propojování obecních katastrů. Také město Kyjov projevilo zájem
o možné propojení průchodnosti místní krajinou. Je tedy možné, že se
v budoucnu pohodlně a bezpečně dostaneme příjemnou procházkou
z Ostrovánek až do města Kyjova. Jde o další ze snah o nápravu
místního přírodního prostředí, které chceme zanechat pro naše děti
a vnoučata v co nejlepším stavu.
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Obnova obecních studní
Jak jsme již v minulém čísle Zpravodaje předesílali, došlo
v podzimních měsících k renovaci a vyčištění obecních studní a opravě
pump. S odbornou firmou se podařilo původní finanční částku výrazně
snížit, takže mohla být provedena celková renovace studny u zvonice.
Ta byla kompletně vyčištěna, bylo uloženo nové štěrkové lože na dno
studny, vyměněno sací potrubí a zrenovována vrchní část betonového
krytu. Pumpa byla na závěr povrchově ošetřena novým nátěrem.
Další studna na Trávníku má vyměněné sací potrubí a je plně
zprovozněna. Zbylé obecní studny byly odbornou firmou prohlédnuty
a obec by ráda v příštím roce přistoupila také k jejich obnově.
Bude skvělé, když budou studny sloužit občanům Ostrovánek ještě
spousty let. Proto byly jistě v minulosti našimi předky vybudovány.
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Cesta k hasičce
V roce 2021 se podařilo zrealizovat nájezd pro hasičský vůz, který bude
umožňovat vjezd přímo do garáže hasičské zbrojnice. Vzhledem
k tomu, že stavební firmy požadovaly za tuto práci nepřiměřeně
vysokou částku, byla tato cesta zhotovena subdodavatelsky od více
firem. Materiál si obec zajistila sama, a tím se podařilo ušetřit více jak
polovinu původních nákladů. Tyto ušetřené finance mohou být použity
ke složení povinné 20% částky schváleného dotačního titulu na finální
dokončení hasičky.
V návaznosti na dokončenou příjezdovou cestu probíhá generální
oprava okolních parkovacích míst. Bylo nutné odstranit pískové lože,
nahradit je kamenitou drtí, zhutnit podloží a kompletně vyměnit
zatravňovací dlaždice. Veškeré tyto stavební práce si obec zajišťuje
sama z řad vlastních zaměstnanců.
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Sbor dobrovolných hasičů
Rád bych vás informoval o činnosti hasičského sboru a naší jednotky
za uplynulý rok 2021.
Z důvodu vládních nařízení se nemohl uspořádat maškarní ples, košt
vína a jiné akce.
Na jaře jsme provedli sběr železného šrotu a pomohli tak občanům
zbavit se starého a nepotřebného železného odpadu. Začátkem srpna
jsme uspořádali tradiční soutěž v požárním útoku v Ostrovánkách,
na které bylo předáno ocenění našemu dlouholetému členovi Jindřichu
Bílíčkovi.
Jedinou kulturní akcí byly hody, na kterých pravidelně zajišťujeme
občerstvení po oba dva dny.
Soutěžní družstvo se po celý rok účastnilo všech soutěží pořádaných
okrskem. Členové jednotky se i přes nouzové opatření účastnili
pravidelného školení a kurzů v Hodoníně.
Jak všichni jistě víte, v roce 2015 byl zakoupen obcí rodinný dům, který
se již 7 let předělává na hasičskou zbrojnici. Bylo zde provedeno
nespočet úprav. Například nové odpady, voda, podlahy, stropy, topení,
okna, dveře atd. Poděkování patří obci za financování, vyřízení
stavebního povolení atd. Ale také velké poděkování patří hasičům, kteří
tu ve svém volném čase odpracovali více jak 60 brigád a 1.300 hodin.
A i přesto, že je dům obecní a vždy bude, se i sbor podílel nemalou
finanční částkou. Doufáme a věříme, že se v dalším roce podaří
prodloužení garáže a střechy a bude moct být auto schované.
Na závěr bych chtěl popřát všem hlavně hodně zdraví a štěstí v novém
roce.
Josef Koutný, velitel JSDH
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Volby do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konaly Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
V naší obci bylo odevzdáno celkem 128 platných hlasů, a to:
Koalice Spolu
34 hlasů
ANO 2011
30 hlasů
SPD
18 hlasů
Piráti a Starostové
13 hlasů
KSČM
11 hlasů
ČSSD
7 hlasů
Přísaha
7 hlasů
Volný blok
3 hlasy
Moravané
2 hlasy
Švýcarská demokracie 2 hlasy
Otevřeme Česko normálnímu životu

1 hlas
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Výsadba aleje
V sobotu 6. 11. se uskutečnila společná
výsadba 34 ovocných stromů, které byly
pořízeny z dotačního titulu. O samotnou
výsadbu se již museli postarat naši občané.
Téměř stejný počet jako bylo stromů se jich
také dostavilo na pomoc se sázením. Jámy
k výsadbě byly z důvodu velmi zhutněné
půdy již předpřipraveny bagrem. Do nich
občané, kteří přišli pomoci, stromy usadili,
zasypali zeminou a tu následně udusali.
V průběhu týdne pak provedli místní hasiči
pomocí techniky závlahu nově vysázených stromů. Nezbývá než
doufat, že se bude stromům v budoucnu dařit a poslouží nejen
pro potěchu občanů, ale v případě potřeby také k zadržení většího
množství přívalové vody z polí.
Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří přišli pomoci, i místní
hasičské jednotce za provedení závlahy.
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Pátrací akce
Dne 20. 11. byla v naší obci vyhlášena pátrací akce po hledané osobě.
Obec Ostrovánky děkuje všem spoluobčanům, kteří i ve večerních
hodinách neváhali a přispěchali na pomoc. I díky nim měla pátrací akce
šťastný konec. Velkou měrou se na akci podílely všechny složky
Integrovaného záchranného systému. Pod vedením Policie ČR,
jmenovitě plk. Klimuse, byly koordinovány další složky, tj. záchranáři
a hasiči. Těm všem patří také velké poděkování. Je příjemné vědět, že
když už ke krizové situaci dojde, jsou zde takto schopní lidé právě
pro nás, obyčejné občany.
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Předvánoční přání seniorům
V adventním čase naše obec nezapomněla ani na nejstarší spoluobčany
a každý senior nad 65 let obdržel od zástupců obce sladkou vánoční
nadílku. Pan František Zapletal věnoval seniorům balíček domácí
zabíjačky.
Silvestrovské derby
Tentokrát to nebylo derby ženatí a svobodní, ale mix, kdo přišel.
Doufejme, že příští rok to bude vše, jak jsme byli zvyklí, i se svařákem.

Radek Červík
Plánované kulturní akce
Z důvodu přetrvávajících vládních opatření se nebude konat letošní
maškarní ples. Do odvolání se nekonají ani jiné obecní akce.
17
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INFORMACE Z FARNOSTI
• Ve farnosti Lovčice se v neděli 4. 7. 2021 vybralo při sbírce určené
pro obce postižené ničivým tornádem 140 000,- Kč. Občané obce
Ostrovánky přispěli částkou 23 000,- Kč. Všem dárcům patří velké
poděkování. Celou vybranou částku předal pan farář Stanislav
Kovář v Moravské Nové Vsi odpovědné komisi. Z celkové částky
šla 1/3 na opravu kostela a 2/3 zasaženým občanům obce.
• 24. 8. 2021 daroval soukromý dárce obci sochu Panny Marie –
Rosa Mystica, která je umístěna v interiéru kaple. Jako
poděkování byla dárci předána malá pozornost.
• Poděkování patří také paní Zdeňce Novákové za úklid kaple
sv. Václava a všem, kteří se starají o květinovou výzdobu.
• Od června 2022 je novým kostelníkem v kapli sv. Václava
ustanoven pan Václav Pelikán, který funkci převzal po zemřelém
panu Ing. Františku Jedovnickém.
• Tříkrálová sbírka v Ostrovánkách se konala v neděli 9. ledna
2022. Děkujeme všem
dárcům, kteří v této
sbírce přispěli.
Celkem bylo vybráno
rekordních 14 960,- Kč.
Poděkování patří také
všem
koledníkům
a vedoucím skupinek.
Při této příležitosti
si dovolujeme
malou
vzpomínku na pana
Ing. Františka Jedovnického, kterému patří poděkování za jeho
dlouholetou práci a organizaci Tříkrálových sbírek v naší obci.
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• Mše svaté v kapli sv. Václava v Ostrovánkách:
Leden - v 7:45
16. 1. 2022

30. 1. 2022

Únor - v 10:45
13. 2. 2022

27. 2. 2022

Březen - v 7:45
13. 3. 2022

27. 3. 2022

Upozornění občanů
Žádáme spoluobčany, aby obecní parkoviště nevyužívali k odstavení
nepojízdných vozidel. K tomuto účelu nebyla parkoviště zřízena.
Dále žádáme, aby při parkování zohledňovali možnost přístupu
ke kontejnerům, ať už pro spoluobčany či vyvážecí vozy. Hrozí, že
kontejnery nebudou vyvezeny a celý další týden budou přeplněné
hyzdit naši obec.
Opět je nutné upozornit na častý nepořádek kolem kontejnerů. Pokud
se stane, a do kontejneru se již nevleze vámi přinesený odpad,
nenechávejte jej ležet volně v okolí kontejnerů, ale odneste jej zpět
domů. Při deštivém a větrném počasí dochází k roznosu takto volně
loženého odpadu po celé obci, často až do zahrádek přilehlých domů.
Takovou nedobrovolnou dekoraci si u domu samozřejmě nepřeje nikdo.
Děkujeme za ohleduplnost.
COOP informuje
Coop Jednota přijme do pracovního poměru zaměstnance do obchodu
v Ostrovánkách. Bližší informace přímo v obchodě.
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Výběr poplatků na rok 2022
Poplatky na rok 2022 se budou vybírat v kanceláři OÚ
od 17. 1. 2022:
- 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: 1442337369/0800
Jako variabilní symbol uveďte číslo domu.
Známky na popelnice si po uhrazení vyzvedněte v kanceláři OÚ.

Všem spoluobčanům přejeme
hlavně pevné zdraví a hodně sil
po celý další rok.
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