ZPRAVODAJ
OBCE OSTROVÁNKY
Jaro - léto 2022
Vydává obec Ostrovánky, XX. ročník
…………………………………………………………………………
Vážení spoluobčané,
velmi mne těší, že se daří realizovat předem naplánované úpravy
rozvoje naší obce. Ať už se jedná o výstavbu silnice v lokalitě „Za
Humny“ či dlouho očekávaná oprava hasičky.
Nejde vždy o plánování s jistým výsledkem, o to větší je radost
pohlédnout okolo, když pak věci spějí ke zdárnému konci a je na první
pohled vidět, jak naše obec vzkvétá.
Věřím, že i nadále bude možné obec rozvíjet ku spokojenosti všech
občanů.
starosta Miroslav Dlouhý
Zrealizované projekty
Obec získala dotace na dokončení hasičské zbrojnice. V současné době
už je výběrovým řízením určena stavební firma, která se na přelomu
měsíce srpna a září pustí do finální realizace. Bude provedeno zateplení
budovy, kompletní renovace střechy a jako nejdůležitější část –
vybudování garáže pro hasičskou cisternu.
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Za využití krajských dotací se podařilo dobudovat i cestu v ulici
„Za Humny“, která nyní umožňuje pohodlný přístup k novým domům.

Ačkoliv došlo v současnosti ke značnému navýšení cen veškerého
materiálu i stavebních prací, podařilo se obci u obou projektů vyjednat
se stavebními firmami setrvání na původních finančních rozpočtech,
což obecní kase ušetřilo částku zhruba 1. 600 000 Kč.
Nová alej
A takováto krásná
jablíčka už nyní
zdobí jabloň v aleji
nad novou ulicí
„Za Humny“,
přestože byla alej
vysázena díky
dotačnímu titulu
teprve vloni
na podzim.
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Přípravné práce na dalších projektech:
• Do konce je dotažena projektová dokumentace na realizaci tůní
v našem katastru. V současnosti pracujeme na vyřízení stavebního
povolení. V podzimních měsících by měl být vypsán dotační titul
z ministerstva životního prostředí na realizace takovýchto vodních
staveb. Jsme připraveni se o tyto dotace ucházet.
• Obec pracuje také na projektu, který řeší špatný přístup pěších
k místnímu hřbitovu. Je zpracovaný návrh, v němž by měl nově
vybudovaný chodník navazovat na stávající chodník ke kapli a
pokračovat dále podél silnice u posledních rodinných domů. Pak
bohužel na této straně musí skončit, avšak bude navazovat na nově
vzniklý chodník na protější straně silnice až k bráně hřbitova.
Občané by se tak konečně mohli dostávat k místnímu hřbitovu
bezpečnou cestou. Obec žádá i na tuto dopravní stavbu dotaci, a
pokud bude schválena, bylo by možné přistoupit k realizaci
výstavby.
• Další zpracovaný projekt se týká kulturního domu. Obec zažádala
o dotace na částečnou opravu střechy, přístupové cesty a vstupních
schodů. Dále se budeme snažit získat finanční podporu i na
zateplení zadní části budovy.
• Stejně jako všechny spoluobčany i nás v současné době tíží
neúměrné ceny energií. Obec začíná z tohoto důvodu pracovat na
projektové dokumentaci na umístění fotovoltaiky na všechny
obecní budovy. Ty by se tak staly energeticky nezávislé. Velkým
plusem by mohl být také fakt, že energetické přebytky z těchto
fotovoltaik by bylo možné do budoucna využít i na veřejné
osvětlení.
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Obec se také průběžně věnuje i běžným úpravám a opravám. Tak
získaly novou podobu schody vedoucí z Trávníku k silnici, které
musely být kompletně zrenovovány. Opraveno bylo také venkovní
posezení na Trávníku. Vadné trámky byly vyměněny a posezení bylo
nově natřeno. Tyto práce si dělá obec ve vlastní režii, čímž šetří obecní
finance až o 80% oproti dodavatelským firmám.
V měsíci srpnu byl vyměněn písek v dětském pískovišti na Trávníku a
bylo vyrobeno nové krytí tak, aby bylo možné písek uchránit před
znečištěním. Prosíme rodiče dětí, aby při odchodu dohlédli, že je
pískoviště dobře zakryto.
Obnova obecních studní
I v letošním roce se pokračuje v renovaci obecních studní. V jarních
měsících se tentokrát podařilo jako další zprovoznit studnu u garáží
na Trávníku. Ve všech studních je voda užitková.
Prostor u kontejnerů
Další plánovanou rekonstrukcí je vyvýšená nástavba obvodových zdí
kolem kontejnerů na tříděný odpad. Při větrném počasí a také kvůli
nezodpovědným občanům, kteří odkládají odpadky mimo kontejnery,
dochází k roznosu vytříděných plastů a starého papíru do přilehlého
okolí. Tomu by mělo zabránit zvýšení obezdívky současných zdí.
Společenská kronika
Letošní půlrok byl na životní jubilea našich spoluobčanů velmi bohatý.
Jako první oslavila v březnu své kulatiny paní Františka Jedovnická,
která se dožívá úctyhodných 90 let. Krásných 80 let oslavila v měsíci
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březnu paní Marta Kostihová. V měsíci květnu se významného
životního jubilea 90 let dožila i paní Karolína Brančíková. V srpnu pak
své osmdesátiny oslavila paní Věra Nováková.
Zástupci obce všem oslavenkyním předali dárkový balíček a popřáli
hlavně pevné zdraví a ještě hodně spokojených let.
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Vítání občánků
V neděli 27. března byli slavnostně přivítáni do života noví občánci
Ostrovánek Jakub Bravenec a Elen Valentová. Obě děti slavnostně
přivítal pan starosta spolu s paní Slavíkovou a místní děti doplnily
obřad básničkami a zpěvem.
Gratulujeme rodičům a přejeme prožití spousty radostných chvil spolu
se svými ratolestmi.
Věříme, že to nebude trvat dlouho a přivítáme další nově narozené
spoluobčánky.
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Velikonoční hrkání
Tradiční velikonoční hrkání v obci opět zajistil pan Karel
Jedovnický ml., kterému tímto děkujeme za udržení této krásné
tradice.

Jarní tvořivá dílna
Po dlouhé době opět proběhla v kulturním domě v Ostrovánkách,
v sobotu 9. 4. 2022, pod záštitou obce, kreativní akce „Jarní tvořivá
dílna“ pro všechny věkové kategorie.
Bylo připraveno velké množství kreativního materiálu a přírodnin.
Množství dekorací k dozdobení i k vytvoření dekorací vlastních.
Vrbové a březové proutí na výrobu závěsné dekorace na dveře. Pro ty,
kdo měly obavy, že by výrobu věnce či vajíčka z proutí nezvládly, byly
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připraveny polotovary, které už stačilo jen dozdobit podle své fantazie
a vkusu. Dřevěné destičky, vrbové a břízové větvičky, břečťan,
kočičky, kamínky… a mnoho dalšího. Příprava byla důkladná,
materiálu k tvoření bylo opravdu velké množství.
Pro malé děti bylo připraveno malování na kamínky, výroba papírového
věnce, kuřátek, zdobení vajíček, košíčků, větviček, atd…
Pro dospělé i děti bylo připraveno občerstvení, káva, víno, zákusky.
Akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře, což nás povzbudilo
a motivovalo k plánování a uskutečnění dalších kreativních aktivit,
které vnímáme jako velmi důležité pro vývoj pospolitosti v obci od
nejmladší generace.
Velmi nás také potěšila účast dětí i dospělých z Nechvalína a Bukovan.
Obec děkuje všem sponzorům za podporu.
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Mini dílna
V návaznosti na Jarní tvořivou dílnu proběhla 21. 5. 2022 tvořivá mini
dílna.
Náplní byla výroba obrázků z kamínku na dřevěných destičkách.
Obrázky bylo možné vytvořit podle vlastní fantazie i podle
připraveného vzoru. Na výběr bylo z několika velikostí i barev
dřevěných destiček a z mnoha druhů, velikostí i barev kamenů
i kamínků.
Pro děti i dospělé bylo opět připraveno občerstvení.
Všem děkujeme za účast i pomoc při organizaci obou dílen.

Obec také pravidelně pořádá akce, které se týkají péče o životní
prostředí, a snaží se i v nejmladší generaci vypěstovat vztah ke své
rodné vesnici, krajině, živé i neživé přírodě.. To vše se letos podařilo
skloubit do více dnů s touto tematikou:
Den Země v Ostrovánkách
Vzdělávání hrou? Propojení dětí z různých škol? Naše planeta? To jsou
hesla, kterými se řídil Den Země v Ostrovánkách.
Ten se konal v pátek 22. dubna, přesně tedy na oslavu naší planety.
Hlavním cílem bylo naučit mladé lidi a děti prvních stupňů něco
o třídění odpadu, jak být šetrní k naší přírodě a jak jí co nejlépe pomoct.
První část celého dne se odehrála dopoledne, kdy na KD
v Ostrovánkách, dorazily oslovené školy z okolních vesnic a z Kyjova
(ZŠ Sobůlky, třídy ZŠ Dr. Joklíka z Kyjova a celý první stupeň ZŠ
Boršov). Děti ve skupinách s učiteli procházely několik stanovišť, kde
se hravě dozvídaly nové informace. Někde dokonce dostaly odměny.
Poté se také mohly přesunout do výtvarných dílen, z nichž si odnesly
malované hrníčky nebo plátěné nákupní tašky.
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V celém kulturním domě byly také vystaveny výtvory již zmiňovaných
škol, a to na téma „Naše planeta“. K výstavě se přidala i ZŠ Nechvalín.
Děti byly šikovné, a tak se z každé školy a třídy odměnil jeden tvůrce.
Třídy se po oficiálním programu rozeběhly s asistenty a učiteli po
celých Ostrovánkách
(hřiště, procházka
směrem k lesu nebo
taky směrem k
mlýnu) a užívaly si
zbytek pátečního dne.
Odpoledne pro
veřejnost probíhal
stejný zajímavý
program. Díky
nepříznivému
deštivému počasí
se však musel zrušit závěrečný táborák a program byl tedy komorní.
Celý den byl skvělý. A i když lehce netypický pro Ostrovánky, které
nemají svojí vlastní školu, bylo úžasné vidět tolik dětí pod jednou
střechou v jedné vesnici. Myslím, že tak můžu říct, že všechny cílené
body akce byly splněny na 100% a už teď Vás můžu pozvat na druhý
ročník, který je v přípravách a bude se konat opět v dubnu příštího roku.
Celá akce by neproběhla hladce bez obce Ostrovánky s jejíž spoluprací
akce vznikla, bez všech dobrovolníků, kteří pomáhali, bez skvělých
pedagogů, kteří dorazili, bez chytrých a zvědavých dětí z okolních škol.
Jmenovitě bych chtěl poděkovat Blance Jedovnické a Veronice Budské
za skvělou komunikaci a výpomoc ve všech směrech. Tímto chci
vyslovit obrovský dík všem zúčastněným.
Vlastimil Závodský
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Den Země – úklid obce
V sobotu se pak v rámci akce Den Země
uskutečnil tradiční úklid obce. Všichni
dobrovolníci, kteří se sešli v 9 hodin ráno
na Trávníku, se rozdělili do několika
skupin. Ty pak prošly přilehlé okolí
a vysbíraly všechen nepořádek, na který
narazily. Jednalo se zejména o plasty,
plechovky a láhve. Veškerý odpad byl
roztříděn a uložen tam, kam patří - do
kontejnerů. Děkujeme všem zúčastněným
dětem i dospělým.
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Sbor dobrovolných hasičů
V měsíci únoru proběhla výroční schůze 3.okrsku v Ostrovánkách, na
které se sešlo všech 8 představitelů sborů.
Za dalších 14 dnů se uskutečnila výroční schůze SDH Ostrovánky za
účasti tří hostů: starosty, velitele okrsku a starosty obce. Výroční schůze
se poprvé konala v naší zbrojnici.
I náš sbor podpořil ukrajinské děti, kterým byly předány sladkosti
v záchytném centru v Brně.
Na jaře proběhla částečná oprava karoserie hasičského auta, kterou
provedl Radek Červík a zároveň nám předal sponzorský dar ve výši
6 000 Kč, za což mu patří velké poděkování.
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Naše zásahová jednotka požádala obec o dotaci na výstroj a vybavení
zásahového auta. Žádost byla vyřízena kladně. Za poskytnutou dotaci
obci děkujeme.
Po dvou vynechaných letech jsme mohli opět uspořádat košt vína, který
se konal v sobotu 7. května. O týden dříve proběhla na místním KD
degustace. Na koště bylo vystaveno více než 230 vzorků. O hudební
program se postarala cimbálová muzika Hojsa ze Ždánic. Připraveny
byly také grilované a uzené speciality. Všem patří velký dík za
věnované vzorky a sponzorské dary, zvláště p. Kůřilovi a
p. Zapletalovi.
Dne 5. července jsme se zúčastnili soutěže ve Věteřově, která pro nás
nedopadla moc dobře z důvodu selhání techniky.
Nadále probíhají brigádnické práce na zbrojnici. Netrpělivě čekáme na
dostavbu garáže pro hasičské auto. Doufáme, že na zimu bude auto
schované v garáži.
Za celý hasičský sbor přeji všem prosluněný závěr léta.
Josef Koutný, velitel JSDH
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Návštěva pan hejtmana
Dne 3.června jsme v Ostrovánkách přivítali vzácnou návštěvu, pana
hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Návštěva proběhla ve
velmi přátelském duchu. Pan hejtman se zajímal o život v obci, kulturní
dění i plánované akce, kdy projevil nadšení, že se daří další rozvoj
v obci i s tak malým počtem obyvatel. Byl také nadšen z ekologických
projektů, které se nám už podařilo zrealizovat i plánů akcí budoucích –
tůně, stromořadí a krajinné prvky v okolí obce…
Dále jsme s panem hejtmanem nad rámec obce s přesahem do
jihomoravského regionu probrali otázku zdravotnictví. Shodli jsme se
na důležitosti zachování stávajícího rozsahu veškeré zdravotní péče
i přes snahy o její redukci (fungování všech oddělení kyjovské
nemocnice, dojezdy rychlé záchranné služby…)

Citace z kroniky:
„Děkuji za milé přijetí, velké
úsilí při práci pro Vaši obec,
zachování tradic a srdce na
pravém místě.“
Jan Grolich,
hejtman JMK
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Letní koncert
Ve středu 8. června se už po několikáté konal na místním kulturním
domě koncert žáků ZUŠ Kyjov. A opět bylo hudební vystoupení velmi
pestré. Zazněly písně různorodých žánrů v podání nejmenších dětí,
sólistů, dětského sboru ZUŠ Kyjov i ženského komorního ansámblu.
O hudební doprovod se postarali pedagogové ZUŠ a celý koncert
připravila a vedla p. učitelka Alena Kučerová. Věřme, že takovýchto
krásných kulturních zážitků si budeme moci užívat neomezeně
i v dalších měsících.
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Trojboj
V sobotu 9. 7. 2022 se uskutečnil již tradiční Trojboj – volejbal,
nohejbal a stolní tenis. Celkem se zúčastnilo pět týmů dospělých a dva
dětské. Vítězné týmy obdržely hodnotné dárkové balíčky, které
darovala obec. Týmy předvedly sportovního ducha i tím, že ve hře
pokračovaly i přes nepříznivé deštivé počasí, které ale neubralo nic na
odhodlání soutěžících i diváků.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli, jak na přípravě, tak na
organizaci celé sportovní akce.
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Hasičská soutěž
Dne 7. srpna jsme již po 14. uspořádali soutěž v požárním útoku. Letos
za účasti šesti družstev. I přesto, že nám dopoledne počasí nepřálo,
podařilo se vše nachystat včas. Konkurence byla veliká, a tak naše
družstvo skončilo na 4. místě.
Rád bych všechny občany pozval na noční požární útok do Želetic,
který bude dne 17. září ve 20.00 hod.
Josef Koutný, velitel JSDH
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Jak se vám líbí?
Opravdu je nutné, aby naši
obec hyzdily po několik dní
takovéto kulisy? Znáte
majitele? Rádi bychom si
s ním na obci promluvili o
tom, jak už i malé děti
učíme správně odpad třídit

a vedeme je k péči o životní
prostředí. Mimoto je s podivem, že
by opravdu tato dětská sedačka
byla celá pouze z plastu....nebo že
by z papíru? Zkusme se nejprve
vždy zamyslet, zda je toto jediné
řešení – i když nejpohodlnější…
Finanční náklady na likvidaci takovéhoto a podobného nepořádku,
který se objevuje u obecních kontejnerů opakovaně, samozřejmě
narůstají. V současnosti je roční poplatek 880 Kč na občana – část
nákladů hradí každému obec. V případě překročení hmotnostního
limitu na občana, se nám všem zdraží skládkovací poplatek na 2.500 Kč
na každého občana. A to už se nikomu z nás líbit nebude.
Obec zajišťuje na své náklady 2x ročně velkoobjemový kontejner, kde
je možné všechen takový nepořádek odložit. Pokud i tak má občan
potřebu zbavit se nevytříděného odpadu rychleji, je vždycky možnost
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odvézt jej do kyjovského Ekoru, kde stačí uvést příslušnost k naší obci
a odpad bude zpracován na náklady obce, tedy pro občany zdarma.

Pozvánka na Svatováclavské hody
I letos zveme co nejsrdečněji všechny občany na Svatováclavské hody.
V pátek 23. září proběhne odpoledne tradiční stavění máje na Trávníku
s občerstvením a cimbálovou muzikou Hradisko.
V sobotu 24. září bude obchůzka po dědině s kapelou Šardičanka.
Večer od 20.00 pak proběhne na místním KD taneční zábava s kapelou
Šardičanka. Všichni jste srdečně zváni!
V neděli 25. září se bude konat hodová mše svatá v místní kapli.
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Plánované akce:
10. září Sraz, výstava a jízda historických vozidel
23. září – 24. září Volby do obecního zastupitelstva
23. září – 25. září Svatováclavské hody
30. září – 1. října
Volby do Senátu ČR
30. října 15.00 – 16.00 hod. Kontejner na nebezpečný odpad
7. – 10. října Velkoobjemový kontejner na odpad
říjen – Posezení pro důchodce na KD
Upozorňujeme občany,
že volby do obecního zastupitelstva i do senátu budou probíhat
v místní knihovně – v budově obecního úřadu.

Přejeme všem spoluobčanům
příjemné prožití babího léta i nastávajících
podzimních dnů.
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