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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zlatá svatba manželů Svobodových
Krásné  životní  jubileum  -  50  let  společného  života  -  oslavili  manželé  Ludmila  a  František
Svobodovi. V sobotu 25.4.2015 obnovili v obřadně upraveném KD v Ostrovánkách za přítomnosti
svých nejbližších slavnostně svůj manželský slib. Hudebně obřad podbarvil p. Josef Novák ml.,
písně zazpívali členové mužského sboru a Radka Matějíčková. Srdečně blahopřejeme.

70. výročí osvobození obce
26.4.2015  v  odpoledních  hodinách  jsme  si
společně připomněli  70.  výročí  osvobození  naší
obce na konci 2. světové války. Z horního konce
od  kaple  sv.  Václava  šel  průvod  za  zvuku
pochodových  písní  dechové  hudby  Lesanka  z
Lovčic.  U  křížku  na  dolním  konci  obce  byla
položena kytice  a  zazněla  státní  hymna.  Krátce
jsme  si  připomněli  poslední  dny  války  ze
vzpomínek  pamětníků.  Místní  ženy  zazpívaly
písně.  Na  závěr  byly  zasazeny  3  mladé  lipky,
kterém obci věnoval p. M. Dlouhý. Jednu z lip
zasadili vnuci p. Františka  Bilíčka, který zasadil
u křížku stávající lípu, přinesenou z Itálie.

Pálení čarodějnic a stavění máje
30. dubna 2015, tak jako každoročně, jsme pro děti na Trávníku uspořádali zábavné odpoledne plné
soutěží  a  ochutnávek  různých  čarodějnických  lektvarů.  Malých  i  velkých  čarodějnic  se  sešlo
mnoho. Čarodějnice také nazdobily připravenou máju, která byla v podvečer postavena místními
muži. Na závěr byly upáleny dvě čarodějnice a pak se opékaly špekáčky. A u táborového ohně se
sedělo do pozdních nočních hodin. Poděkování p. Janě Lihanové, p. Šalvatovi a všem ostatním,
kteří se na pořádání odpoledne a večera podíleli.

24.výstava vín 
A opět po roce se v Ostrovánkách konala výstava vín, kterou pořádal SDH Ostrovánky. Degustace
proběhla 3.5.2015 pod odborným dohledem p. Pavla Navrátila z Kyjova. Výstava vín pro veřejnost
připadla na sobotu  9.5.2015. Celkem se podařilo sesbírat dohromady 275 vzorků vín, z toho 161
bílého,87 červeného a 27 růžového vína. Šampionem se stalo víno p. Ladislava Spěváka z Velkých
Bílovic.Návštěvnost byla hojná, počasí se vydařilo. K poslechu hrála cimbálová muzika Mládí z
Čejče a k občerstvení hostů se grilovaly vynikající specialitky. Všem organizátorům akce je třeba
poděkovat,vždyť jak příprava,tak průběh celé akce jsou velmi náročné a rovněž sponzorům.
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Bukovanský gulášek
Bukovanský mlýn ve spolupráci s mikroregionem Babí Lom pořádal 8. května 2015 již 6.ročník
soutěže o nejlepší  guláš.  Soutěže se zúčastnilo 10 obcí  mikroregionu a tři  obce jako hosté.  Na
prvním místě se umístilo družstvo naší obce ve složení Přemysl Gardáš, Rudolf Krušina, Lenka
Svršková a Pavel Svršek. Soutěž doplňoval bohatý kulturní program.

Soutěžní družstvo Ostrovánky  Propagační stánek Mikroregionu

Den matek a buchtové odpoledne 
I  v  letošním  roce  připravila  kulturní  komise  obce  vystoupení  ke  svátku  matek.  V  programu
tentokráte  vystoupily pouze místní  děti.  S malými dětmi připravila  pásmo básniček,  písniček a
tanečků  ing.  Romana  Kožuská.  Se  staršími  nacvičila  písně  p.  Jarmila  Dlouhá,  na  kytaru  je
doprovázela Karolína Zapletalová. Dále zahráli na flétnu Veronika Lihanová a na klávesy Libor
Novák. Všechny maminky dostaly v závěru odpoledne květinu.
Vystoupení opět doprovázela soutěž o nejlepší buchtu. Sešlo se 7 vzorků, mezi nimi i dva výrobky
od  naší  dospívající  mládeže.  Vzorky  hodnotila  vybraná  porota  z  řad  hostů.  Soutěž  vyhrál
cheesecake ing. Romany Kožuské, na druhém místě se umístil Vlastík Závodský a na třetím místě
p. Zdeňka Gardášová.
Vítězný recept: 
Cheesecake
Sušenkový základ: 2 balíčky Club sušenek

120g másla
Krém: 650g cream cheese (např. Lučina, mascarpone, pomazánkové máslo, apod.)

60 – 100g moučkového cukru, vanilkový cukr, 3 vajíčka, citronová kůra,zakysaná smetana,    
skořicový cukr

Postup:               1. dortovou formu vymazat máslem, sušenky rozdrtit v misce s povoleným 
        máslem, vysypat do formy a upěchovat třeba dnem skleničky

2. smetanový sýr či jeho alternativu rozetřete do hladka na nízké otáčky, 
    přidejte všechno ostatní kromě vajíček, ty až nakonec

3. krém vylijte na sušenkový základ a nechejte 5min odpočívat, poté dejte do 
    trouby rozehřáté na 160 stupňů

4. Po 30min vytáhněte a potřete zakysanou smetanou, posypte skořicovým 
    cukrem (nebo polít javorovým sirupem) a dejte ještě na chvíli dopéct

5. cheesecake necháme v lednici uležet do druhého dne

Okrsková soutěž v požárním útoku
V sobotu 30.5.2015 pořádali hasiči na Trávníku okrskovou soutěž v požárním útoku. Do našeho
okrsku patří osm družstev z okolních vesnic, každým rokem se tato družstva v pořádání  soutěže
střídají. Letos se zúčastnilo pouze pět družstev. Ostrovánky se umístily na pěkném 3. místě, 1. místo
získaly Lovčice a 2.místo mužstvo z Věteřova.
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Den dětí
Vzhledem k množství  akcí  v  okolí  se  rozhodla
kulturní komise uspořádat den dětí až 13. června.
Přes panující velká horka se sešlo poměrně dost
dětí a jak velké, tak menší děti si zasoutěžily v
různých  hrách,  které  byly  v  tomto  roce
inspirovány  zvířátky  ze  zoologické  zahrady.
Starší  mládež  dokonce  namalovala  z  vlastní
iniciativy obrazy zvířat,  což podtrhlo atmosféru
ZOO. Po soutěžích si mohly děti opět zajezdit na
koníkovi a v závěru odpoledne se na malém ohni
upekly tradiční špekáčky. 

Setkání seniorů
Další setkání seniorů dne 14.června 2015 se neslo v duchu 30.let minulého století. Hosté – manželé
Procházkovi  připravili  zábavný  program  nejen  s  dobovými  písničkami,  ale  také  přehlídkou
tehdejších  módních  kloboučků,  které  předváděla  p.  Procházková.  Mužský  protějšek  tohoto
oblíbeného dua pan Procházka zase velmi pěkně zahrál a zazpíval zdařile napodobeným hlasem
Louise  Armstronga  několik  písní  a  rovněž  zahrál  na  šestistrunné  housle.  Kulturní  komise  se
postarala  o občerstvení  všech přítomných.  Přes trvající  vedro to  byl  opravdu příjemný kulturní
zážitek a věříme, že se s manželi Procházkovými nesetkáváme naposled.  

Obnova kříže u kaple sv. Václava
V měsíci  květnu  byla  provedena  oprava  kříže  postaveného  v roce  1939  z daru  manželů
Slováčkových.  Restaurátorské  práce  provedl  pan  Josef  Malíšek  z Bukovan  se  svým  vnukem.
Pískovec  na  opravu  daroval  Ing.  František  Zapletal.  Pan Malíšek  taktéž  za  svou práci  nechtěl
odměnu.
Oběma patří poděkování, protože obnova kříže proběhla bez dotačních prostředků a vyžádala si
zlomek nákladů ve srovnání s odbornou firmou.
Bude následovat obnova písma na mramorové části kříže profesionálem.

Ing. František Jedovnický
Sport

Liga pěti
30.5.2015  se  konal  poslední  zápas  Ligy  pěti  v
Bučovicích a tím byla ukončena fotbalová sezóna
2014-2015  se  slavnostním  zakončením  na
kulturním domě v Ostrovánkách. 
Ve srovnání s minulou sezónou byl náš tým 1. FC
Ostrovánky/Nechvalín opět první,ale tentokrát od
konce.
Už  nyní  se  můžeme  těšit  na  příští  sezónu
2015/2016  a  doufáme,  že  se  našim  soutěžícím
bude dařit mnohem lépe. 
11.7.15  se  koná  čtyřboj  smíšených  družstev  na
hřišti v Nechvalíně. Všechny srdečně zveme. 
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Stav krajiny kolem Ostrovánek
Krajina kolem nás je od nepaměti využívaná lidmi a můžeme jít přitom mnohem dál do minulosti
než  k první  písemné  zmínce  o  Ostrovánkách  v roce  1141.  Naše  krajina  patří  mezi  oblasti
starosídelní,  kde je pro stav krajiny vliv člověka rozhodující a nazýváme ji – oproti divočině –
krajinou kulturní.  Přitom režim jejího obhospodařování byl po staletí  poměrně ustálený a svým
způsobem šetrný, vycházel ze znalostí, potřeb a možností dané doby. Velký skok se udál během
minulého století, největší zásah se udál v padesátých letech během kolektivizace. Stačí se podívat
na letecké snímky z roku 1953 a letošní,  aby bylo patrné,  k jak neuvěřitelné proměně v krajině
došlo. 
Foto: Ostrovánky na leteckém snímku z roku 1953 a 2014, ve stejném měřítku a stejném pohledu.
Aktuální snímek je také převeden do odstínů šedi, aby byly snímky lépe srovnatelné. 

 
Z pestré  mozaiky desítek políček,  sadů, zahrad,  vinohradů,  pastvin protkaných četnými  polními
cestami  se doslovným přeoráním a překopáním stala  monotónní  krajina s pár  velkými  půdními
bloky orné půdy, kde jsou ostatní krajinné prvky vytlačeny na svůj úplný okraj. 
Stav krajiny se zcela jednoznačně a měřitelně zrcadlí v parametrech životního prostředí – povodí
Kyjovky patří mezi nejznečištěnější v celé České republice. Naše krajina není schopná zadržovat
vodu, zpomalovat její odtok, sytit podzemní vody. V původním stavu byly vodní toky přirozeně
meandrující, s vysokou schopností vodu zachytit, udržet, vyčistit a postupně dál propouštět. Dnes,
při dešti voda z polí letí po povrchu, který je bez kapilár a organické hmoty, smyje vrstvu ornice a
přítomných  agrochemikálií,  vletí  do  potoků,  které  jsou  napřímené,  zahloubené  a  bez  vegetace,
projede takovým tokem jako kanálem a o kousek níž se spojí s další stejnou vlnou. Výsledkem je,
kromě zcela přesně měřitelné znečištěné vody, také úbytek orné půdy na polích, což si málokterý
vlastník  uvědomuje.  Ze  strany mnoha odborníků na půdy přichází  velmi  silná  varování,  že  na
exponovaných plochách se půdy vymývají z úrodné vrstvy až na mateční horninu a přitom se jedná
o nevratný proces – vrstva 1 cm ornice se pedologickými procesy vytváří více než 100 let! 
Ostrovánky patří  k obcím s vysokým podílem orné  půdy,  míra  zornění  dosahuje  85  % plochy
katastru.  Je  nutné  se  ptát,  zda  je  takto  velká  plocha  zornění  vůbec  únosná?  Na to  si  můžeme
odpovědět údajem o erozi půdy, která je v Ostrovánkách bezmála na celé třetině polí vedena jako
velmi silná.
Pokud je v daném stavu jedna třetina katastru erozně silně ohrožena, pak to krajině a parametrům
životního prostředí určitě neprospívá a samozřejmě i efektivita a udržitelnost současného nastavení
zemědělského  hospodaření  je  s velkým  otazníkem.   Co  může  v dané  situaci  alespoň  částečně
pomoci je velkým tématem, které zkusím otevřít v dalším čísle zpravodaje.

Celý text dokumentu a detailnější informace k analýze stavu krajiny Kyjovska najdete na webových
stránkách Ostrovánek, kde je volně ke stažení prezentace s detailními grafy a údaji. 

Autorka: Mgr. Zuzana Veverková
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INFORMACE PRO OBČANY
ODPADY
Kontejner na na velkoobjemový odpad
V pátek 10.4.  byl  na Trávníku umístěn velkoobjemový kontejner na domovní  odpad, který byl
velmi rychle zaplněn. Z tohoto důvodu bylo domluveno přistavení dalšího kontejneru 10.7. 2015.
Do kontejneru patří odpad, který se nevejde do běžné popelnice, t.j. matrace, koberce, linoleum,
staré bazény, plachty apod. Do kontejneru NEPATŘÍ stavební suť, kovové věci, elektronika, barvy,
prázdné obaly od postřiků apod.
Žádáme občany, aby dávali do kontejnerů pouze odpad, který tam patří. Odpad
z kontejnerů je po odvezení tříděn ručně.
Na sběrném místě uprostřed obce je přistaven nový KONTEJNER NA KOV. Do kontejneru patří
drobný kovový odpad z domácnosti, např. hřebíky, plechovky, víčka atd.
V sobotu 18.4. se konal sběr nebezpečného odpadu. I tentokrát občané využili možnosti zbavit se
nepotřebných  věcí.  Nejvíce  se  vyvážely  staré  pneumatiky,  barvy,  lepidla  a  oleje,  pesticidy  a
elektronika  (  TV,  monitor,lednice...  ).  Celková  částka  8131,-Kč  byla  uhrazena  z  finančních
prostředků obce Ostrovánky.
UPOZORNĚNÍ!!!!
Neodhazujte  žhavé  nedopalky  do  odpadkového  koše  na  autobusové  zastávce.VELKÉ  RIZIKO
POŽÁRU. 

Poplatky za odpad na II.pololetí je možno zaplatit  na obecním úřadě. V měsíci  červenci budou
popelnice ještě vyvezeny bez platné známky.

AKCE - kabelová televize 
Připomínáme občanům, že platnost připojení za 1500,- Kč trvá do konce roku 2015.

Dětské hřiště 
Celková hodnota hřiště je 560 000,- Kč ( dotace Moravské naftové doly Hodonín 100 000,- Kč,
Ministerstvo pro místní rozvoj 311 000,-Kč a  obec 149 000,-Kč ).
Žádáme o dodržování bezpečnosti při hrách na tomto hřišti – za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.
Udržujte  prosím  pořádek  na  celém  prostranství  Trávníku,  jsou  tam  k  tomuto  účelu  umístěny
odpadkové  koše.  Neničte  nové  herní  prvky  a  nově  vysazené  stromy.  Zakrývejte  pískoviště
poklopem, písek na pískovišti  je vyměněn a tímto chráníte před kontaminací  zvířaty vaše děti!
Věříme,  že  zvolený  kovový  materiál  bude  mít  delší  trvanlivost,  čemuž  odpovídá  i  vyšší  cena
jednotlivých prvků. 

Mše svaté v Ostrovánkách
- v měsíci červenci budou mše svaté slouženy v neděli 12.7. a 26.7. v 7:45 h.

Ze zasedání zastupitelstva
4.zasedání zastupitelstva 21.4.2015
1) zahájení
2) schválení smlouvy o věcném břemeni
3) schválení smlouvy s SDH o finančním příspěvku
4) výběrové řízení na zpevnění komunikace
5) výběrové řízení na opravu parkoviště
6) výběrové řízení na dětské hřiště
7) rozpočtové opatření č.1
8) žádost občanů
9) diskuze, závěr
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5.zasedání zastupitelstva 9.6.2015
1) zahájení
2) schválení závěrečného účtu za rok 2014
3) schválení účetní závěrky za rok 2014
4) schválení rozpočtového výhledu na léta 2016-2017
5) schválení rozpočtového opatření č.2
6) výběrové řízení na výstavbu dětského hřiště
7) schválení smlouvy o dílo
8) schválení smlouvy s městem Kyjov o poskytnutí příspěvku na spolufinancování sociálních 

služeb
9) schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Kyjov o zabezpečení provedení zápisu údajů do

informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
10) schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
11) různé
12) diskuse a závěr

********************************************************************************

P O Z V Á N K A
na  S L O V Á C K Ý   R O K   v  KYJOVĚ 

v sobotu dne 14. srpna 2015. 
 Zveme všechny krojované do slavnostního průvodu

pouze v ostrovanských krojích.
Autobus bude přistaven v Ostrovánkách ve 13 hod., 

odjezd z Kyjova v 17 hod.

Pozvánka na akce
4.7.2015 sběr starého železa
10.7. 2015          velkoobjemový kontejner na Trávníku
11.7.2015 čtyřboj smíšených družstev v Nechvalíně na hřišti
1.8. 2015    hasičské závody na Trávníku
13.-16.8.2015     Slovácký rok v Kyjově
25.-26.9.2015     stavění máje a svatováclavské hody

********************************************************************************

Dětem krásné prázdninové zážitky, všem občanům
příjemnou dovolenou přeje redakční rada 

společně se zastupitelstvem obce
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